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Joelhado com profundiffí*

ma veneração na prefença da vojfa

milagrofa Imagem >
que no /acro AU



m

tar defie magnifico Templo prefide , e

a todo o Lisbonenfe Carmelo deu glo-

rioJo nome ; vos ofereço r e confa-

gro ejie Tomo Hiflorico
?
em que fe

contem as primeiras noticias memorá-

veis da nojfa Carmelitana Provinda
Portugueza. E/la vos foy também ej-

pecialmente dedicada na fua erecção :

e a(fim como ofeu devotiffimo Funda-

dor
j
para lhefegurar as felicidades

y

que pertendia nosfeculosfuturos , nao

hiifcoa outro afilo , da mefmafortefo-
lioíto eu na publicação do prejente Vo-
lume confeguir de vós o melhor áufpi-

cio, e nelle Immfaujio annuncio defe-
rem a todo o tempo bem aceitos os meus
efcritos. Para ejla afeãuofa viãima
concorre nao fó a própria obrigação

,

mas huma eficaz , e poderofa vonta-

de, de que para vós fe encaminhe toda a
honra, e gloria

,
que por qualquer prin-

cipio refultado Carmelo
; porquefois

da nojfa Religiofa Família ( comoge-
rada

y e infiruida naquelle Sagrado
1

Mon-



Monte) poderofiffima Protectora \ Su-
prema Prelada, eMãyfmgular. Naõ
pertendo comjemelhante exprejfaõper-
fuadir, que dejla Obra, como do meu eth

tendimento , vos podeis nem levemente

glcriar ; mas devo crer
,
que das obras

de virtude, e das heróicas acçoens, aqui

referidas , dos VeneráveisProfe(fores
do nojo Carmelitano Injlituto, rece-

beis aquella honra accidental
,
quepô-

de caber nos termos da vojfa quâfi infi-

nita dignidade. Mereça pois ejle Volu-

me authorifar-fe com o vojfo ineffavel

Nome , naõ pelos accidentes daforma,

mas pelafubjlanciã dasfuás matérias^

que conflaô de progrejfos illujlres, de

plaufiveis acertos , de honorificas me~

morias , e de outras nobres circunftaiv*

cias dignas de benévola aceitação, que

da vojfa maternal benignidade , como

fervo imploro , e como filho firme*

mente efpero*

Fr. fofepb 'Pereira de Sarna ÇÀnnà.
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AOS QUE LEREM.
A tis fazendo em parte ao que prometti no Prologo do
Tomo I , preliminar defta Obra , oííereço, ao publi-

co o Tomo II, o qual em ordem á Hiftoria da noíTa

Çarmelitana Província Portugueza, e das que delia

procedem, vem a fer o primeiro ; porque eonftituida a Epo-
ca no anno de 1423 , em que efía Província teve o feu fauf-,

to principio , deíde entaõ fe achaõ efcritos neíle Volume os

(ucceiTos, que julguey memoráveis, em cada hum dos go-
vernos, que íe continuarão por efpaço de 99 annos até o de
1522. Aqui deu a matéria lugar para fe fazer boa divifaò,

Viíto pertencer a efte corpo a Diílertaçaõ
,
que lhe accrefcen-

tey em defenfa , e para firmeza das Leys primordiaes, , e
privativas da mcfma Província : as quaes Leys tranícrevo^

no anno competente , pofto que íó com a íimples pureza da
fua primeira inftituiçaõ, deixada a cempoíâçaó dos íeus mui-
tos , e efpecialiflimos fundamentos á fabrica do novo livro >

para o qual às mefmas Leys adminiftráraõ o aíTumpto. Por
caufa da promettida DiíTertaçaõ (que por alguns particulares

motivos be utiliffima , e importantiííima ) fe retardou efte

Tomo mais tempo do que fe eíperava , depois de eftar im-

preíTo ; a fim, de que juntamente com a noticia das Leys fe

publicaffe a juftiça , com que os noflbs Padres antigos as inf-

tituirao , e o Monarca entaò exiftente as autborifou coma fua

própria Rubrica. ''-**•;'*

Nefte Volume pois acharão os Leitores muitas memorias
efpeciaes, nunca até agora impreílas, e talvez naõ íabidas ;

aílim como também todos os Documentos notáveis , em que
a noíTa Hiftoria fe eftabelece;

f
emendados alguns erros, erri

que cahiraõ aquelles Efcritores, que fazendo confiança, nâs

allegaçoens dos outros, cegamente os feguiraó , e íe enga-

narão. Por evitar femelhante precipicio, tomey a refoluçáó

de hir peflbalmente examinar os Archivos dos dous antigos

Conventos, dos quaes agora trato, fundados nas duas famo-

ías villas defte Reyno , Colares , e Vidigueira j o de Colares

confagrado á foberana Mãy da Mãy de Deos a Senhora Santa

ANN

A

, eoda Vidigueira à mefma Rainha dos Ceos 3 com o

jj §§ título



titulo de Senhora das Relíquias : os cfcaes Conventos faõ duas

trombetas da Fama , que em todo o Mundo pregoaò as

gloriofas circunftancias de ambas as fundaçoens , e os ílluftres

progreílbs daquelles veneráveis Carmelitas, que ihes honra-

rão os clauftros com vent3gens de íabedoria , e opinião de

Santidade. Pelo que refpeita ao Convento de Colares, naó íe

achará aótualmente differença alguma entre aquelle original,

e efta cópia; porque foy eícrita depois da fua ultima reedifi-

caçaô. Quanto ao Convento da Vidigueira, he certo, qne

em muitas partes da lua fabrica material efià dfveffo do que

temos efcrito; porque os precifos reparos das rumas da Igre-

ja , e de algumas oíficinas ,
que neceílitavaõ de conceito

grave, fizeraõ creícer a obra de tal modo, que as perç/oens

mais nobres do antigo edifício vieraõ a mudar de figura, ea
adquirir mayor perfeição. N ao faltará lugar,em que fe exponha

huma breve noticia de tudo o que fe fabricou de novo , fi-

cando fempre neftes eícritos aflegurada a memoria do que

houve antigamente , o que com effeito vi , e bem inteirado

de muitos fucceííos verídicos, os faço manifefíos de forte
, que

flcaõ fendo credores de inteira fé.

No Catalogo dos Provinciaes defla noíTa Província , é

dos Priores defte Real Convento de Lisboa, fe achará bem
ajuftada a Chronologia dos annos ; felicidade, que confegui

á força de appHcaçaô , vendo os livros antigos do tempo
dos mefmos Priores , e outros indubitáveis rrkffiumentos

, que
fiey dos meus olhos , para poder ufar delles com a devida for-

malidade. Efta efpero também feguir nos outros volumes , fe

a Providencia do AltifTimo permittir , que eu conclua a Obra;
da qual , pofto que a mayor dificuldade fica nefíe Tomo
vencida, fempre refta a parte mais avultada dos outros ef-

critos, quefeachaõ em caminho de íe imprimirem, íe me nao

faltarem os meyos, e os fubfidios neceflariosparaefleglo-

rioío fim.

LI-
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DA ORDEM-
NOSFr.ALOYSWSLAGH1VS

Sacra Theologia 5M agi/ler , &- DoBor , humilis

Trior Çeneralis , nec non CommiJJarius , ac Fijttá>

tor Àpoflolicus totius ordinis Fratrum ^eatifjima^

femperque Virginis Dei Çenitricis a5MA%lJE de

<£\fonte Carmelo
y

itAnúqute Obfervantite Regu-

larir.

U&oritate Noftra tenore prsefentium facultatem imperti-

mur R. adm. P. Mag, Exprovinciali Jofepho Pereira à San&a.

Anna noftra Províncias Luíitaníe profeíía Sacerdoti, ut íe-

(Cundum , &re!iquos tomos fui operis Hiftorici , fub titulo; Chroni»

ca dos Carmelitas da Antiga, ò Regular Obfervanela nos Reynos de Portu*

gal.j Algurves, &fms Domínios fcujus primum tornurn magno íhl*

dio elaboratum , & luci jam editum lastanter accepimus ) typis

mandare poííit ; dummodo prius examínentur, & approbentur â

duobusprasfatas Províncias Maglftris deputandis à R. adm P. Mag.

Priore Provinciali ipfius , casteraque ferventur de jure íervanda.

In quorum fidem &c. Dat Romãs in conventu noílro S. Marias Traní-

pontinasdie 2. Januariianni 1717.

. Fr. Aloyfius Lagbius Gensralis Carmelitarum*
;

Reg. a foi. 176,

.
„ Fr. Joames Alvares dí GttfmaSfici»s~i& Stcrétáruu Gtntralis p& InfiMtíéi

r
.'.

"
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I,:

APPROVAC,AM DOM. R. P. M Fr. LUIZ ANTÓNIO
de Azevedo, Jubilado na Sagrada theologia , Prior aíhal do Real

Convento do Carmo de Lisboi , & c%

POR ordem de voífa Reverendiííima vi o Tomo Segundo da

Chroniea da noíía Província Carmelitana Portugueza
,
que

compoz, e pertende mandar imprimir o M. R. P. Meftre Frey

Jofeph Pereira de Santa Anna r Doutor pela Univerfidade de Co»
imbra

,
Qualificador do Santo Officio , Exprovincial, e noíTo Chro-

nifta neftes Reynos. A mefma commiííaõ tive já com grande com-
placência minha para examinar o primeiro Tomo. E fenelle difíe

quanto me foy poíísvel a refpeito da perfeição da Obra , e das íingu-

laridades do Author, agora naõ poderey mudar de conceito ; porque

fazendo juizode tudo o que fe achaefcrito nefte volume, nem a Obra
tem differença na perfeição, nem o Author nas fingularidades. Ve-

jo pois, e conheço, que por efpecialiílima providencia viemos a

merecer para a noíía Hiftoria hum Efcritor confumado;porque he(co-

mogeralmeute o acclamaõ os Doutos ) na inveíHgaçaõ das noticias

incomparável; na verdade, com que as expõem, exacliffimo ; no

eftylo, em que as eícreve excellente; na clareza, com que fe dá a per-

ceber, admirável, e na formalidade que fegue, digníflimo de imi-

tação. Sae a publico com eííe Volume, em que começa adivulgar

as primeiras noticias frmoías defta Provinda, logo que foy erecta,

abrindo a porta a hbma regular chronologia, para nos patentear

outras memorias igualmente eílimaveis nos Tomos
,
que fe haõ

de feguir: e defde agora vay com a íua elevada penna efpalhando nas

vidas dos Rei igiofos exímios em letras, e veneravis em fantidade,

asodoriferas flores das fuás virtudes, regadas com as affluencias da
Divina Graça ; aíí;m como o Poeta pintou a fahida do Monarca das

luzes no principio do dia
, que também fe manifeíla efpalhando ro-

ías. ( Ovid. Metam i. )

Ecce vigil nítido patefecit ab ortu

Purpúreas Auroraflores , & plína rofarum
Atria

Neftes 99 annos, de que trata no prefente Tomo , examinou o Au-*

thor monumentos particulares da Província taõ recônditos, que
parece lhos eftevea fortuna reíervando, para que publicados, opu-
defle coroar da fublime gloria

, que naõ chegarão a confeguir os

Chroniftas feus anteceíTores. Defde entaõ começou a crefcer a pal-

ma, com que agora o Author triunfa das muitas, e grandes diffi-

culdades , das quaes nenhum outro le atreveo a defembaraçar;
tudo por caufa dos cinco feculos, que tem corrido, osquaesareí-
peito das noíTas antigas memorias fizeraÔ, que folie o tempo mais po-
derofo para as recatar, do que a applicaçaõ de tantos Talentos para
as defcobrir. Mas o que foy para todos invencível, fó ao talento do
roíToM.R. P. Meftre Chronifta fe facilitou de tal modo, que todos
nós, como intereíTados em taõ notória felicidade, vemos com íum-
mo prazer o catalogo dos Prelados mayores defta Província pofto

per
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perfeitamente em ordem, fem interrupção, e com indubitável cè>2
teza. Vemos as fundaçoens dosnoííos do us antigos Conventos de Co*
lares, e Vidigueira taõ miudamente individuadas, que lhesnaõ falta
Documento algum daquelles, que fervem de fundamento, e de au-
thoridade a femelhantes fabricas. Em outras diftintas circunítan*
cias deita eruditiífima Obra poderia eu refledir, fe me pareceíTem
neceíTarios novos aífumptos para os multiplicados elogios, que o
Author merece. Mas coníidero, que depois de fer taõ conhecido,
e venerado pelos feus efcritos ; e depois que eftes lhe eftaõ inceflan-
temente acclamando os devidos louvores,parece mais útil applaudir-
Ihe afabedoria, a erudição, e mais predicados por meyo de hum re*
Verente íilencio, do que por compofiçaõ de tropos; fendo efta a oc*
cafiaõ, em que com os olhos no Príncipe dos Oradores Latinosdevo
julgar, que me explico mais, dizendo menos: Satius efi minus, quam
mmis (Cicer. lib. ide Orai,) Ecomo efte Volume, alem das ponde-
radas ílngularidades , nada contém contra as Leys da Religião, nem
contra a Fé, ou bons coftumes, faltando agora como Cenfor; julgo
que he por todos os títulos digniííimo de fer impreílb. Carmo de
Lisboa 22 de Julho de 1 7^8.

ír. Luiz António de Azevedo.

APPROVAC.AM DO CM. R. P. M.Fr. JOAM DE AÚELLAR^
'Jubilado na Sagrada Theologia , Vigário Prior

,
que foy do Convento

de Colares , e Confeffor das Reltgiofas Carmelitas de Guimaraens
}

e da Efperança de Beja.

Andame V Reverendiífima ver o fegundoTomo da Chro«
nica deíla Província do Carmo Obfervante doReynode
Portugal, que com laborioíb defvello cónipoz o Muito R.

P.Meftre Frjofeph Pereira de Santa Anna,doutiílimo filho da meíma
Província

, Jubilado na Sagrada Theologia, e nella Doutor pela
Univerfidade de Coimbra, Confultor do Tribunal do Santo Officio,

Ex-Provincial, eChronifta Gerai da noíla Religião neftes Reynos*
Principiey a ler efte bem compofto Volume : e logo que nos primei-

ros parágrafos enfraqueceo a vifta, por empregar mais fixamente
os olhos noeíplendor da Obra, entendi, que para o feu exame era

neceíTario hum íligeito com perfpicacia de Águia; porque as luzes
de fabedoria, que defcubro no Author faÕ propriamente de Sol,
que no hemisfério dos Efcritores' brilha , affim como âquelle radi-

ante Príncipe entre os outros Aftros. Já por muitas , e repetidas

vezes tem efte erudito Author feito patente ao Mundo a dilatada

esfera da fu a grande capacidade, naõ íó no primeiro Tomo, que
compoz da mefma Ghronica , no qual deo a ler preciofas noticias,

que defde muitos feculos eftiveraô efcortdidas, e agora as defco-

brio com efpecial contentamento dos fabios ; mas também nos outros
muitos Volumes de matérias differentes, em quemoftrou fer o feu ta-^

lento naó ordinário, e muito fuperior ofeu engenho. No Rio de
Janeiro nafceo, e era jufto, que hum engenho taõ fecundo naícefle em
T2 . \. hum
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hum rio natural mente abundante de riquezas. Nos rios coítumaã

nafcer as pedras precioías: e determinou a Divina Providencia
,
que a

eftimavel peíToa do Author naícelíe em hum Rio, aonde fe deícobrem

precioías pedras de taõ alto valor, que a refpeito do meímo Muito R.

P. Meftre Chronifta bem políb affirmar, o que em femelhante elogio

diííe o Padre Ferraz in Paneg: PoQttm tam velle, quàtnfplendidc affirmare,

preítofas , & gemmeas orationes gemellas efe gemmarum ,
qubd utrammque

immenfum pretiurn muda brevitate contmeatur. Veyopois oDoutiífimo

Author a;fera mais preciofa pedra, que fe criou no íeu Rio, a qual

trasladando íe dos Eftados da America para efta Corte de Lisboa,

foy dando a conhecer de tal forte os feus quilates, que os mais

experientes avaliadores entendem , que excede o ma) or preço , ou

quenaÕ pode haver preço, que a pague.

Confiderado como arvore famoía, lem dependência das metamor-

fofes, queopodenaõ desfigurar, eío pela efpecialidade do appellido

próprio, que he Pereira, criou raizes taõ profundas, como firmes

nefte Lufitano Carmelo, aonde naõ íó florece com admiração,. mas

cobrindo-íe de innumeraveis folhas defde o tronco até as ultimas

extremidades dos ramos, faõ as folhas poucas, e diminutas para ca-

berem nellas as fuás letras, e os íeus excellentes efcritos. Se me
foííe licito ufar nefta occaíiaõ de allegorias, muito natural era a que

fe dá entre efta peregrina Arvore , e a da Vida , com a qual o meu
Sylveira comparou a nofia Religião dizendo: Lignitm vita licetmihi

facratn Ceirmelitariím Religionem mterpretart. Comparo pois eíle grande

.ReSigiofo com a arvore chamada da Vida , ou com hum ramo delia,

vifto íer pela fua grande iabedoria huma nctavel porçaô do corpo

rnyftico, que compõem a nofía Ordem Carmelitana : eárazaõda
femelhança confifte, naõ íó na doçura, efuavidade, que íe percebe

jias fuás doutrinas, eítirnadas cemo frutos, que alimentaõ, e fa-

tisfazem ao gofto dos Leitores; masna prodigiofa circunftancia de
eferever de tal modo as vidas dos nofios Religiofos exemplares

nas virtudes, que com effeito lhes anima os cadáveres, e confe-

gue ,
que refuícitados dos túmulos do efquecimento , nova»

mente exiftaõ na interminável duração de huma perpetua memo-
ria. Dos reformados clauítros dos nofíos dous antigos Conventos
de Colares, e Vidigueira, que o mefmo Author defereve fem difTe-

rença na elegância ; os extrahio, mediante efte livro, para os collo-

car nas vozes da Fama, que igualmente celebra as fuás vidas, eos
acertos do meímo Author,do qual fe verifica o que diz Seneca,a íaber:

Maior Me e/t, quijudiaum abfíulit, qtum qutmeruit. E como nefte Tomo
naõ ha couía alguma oppofta àsnoílas Leys , e mais Eftatutos da
Religião, antes para nos esforçar na Fé, e para nos eftimularpara

as virtudes oíFerece rariflimos exemplos, julgo, que he merecedor
de que fe imprima para gloria da Religião, e honra finpular deita

Província. Efte he o meu parecer. Carmo de Lisboa 25 de Setembro
de 1748,

Fr, João de AvelUr,

FRET



Fr. Luciano de Santo Alberto , <£Meftre m&égrada
Theo/ogia, Definidor Çeral, TriorTroYmcialda On
dem de nojfia Senhora do Carmo da Antigak e Regular
Obfer^ancia neftes %eynos de Tortugal, Algaras

%

e [eus Domínios &c.

Vlftas as approvaçoens do RR. PP. Meftres Fr. Luiz
António de Azevedo, Prior aclual defte Convento ,

eFrey Joaõ de Avellar, pode o M. R. P. M. Doutor >

Ex-Provincial Fr. Joíeph Pereira de Santa Anna , noflfo Chra
niíb, mandar imprimir o fegundo Tomo da Chronicada nolTa
Província de Portugal , para o que nos aprefentou a neçefla-
ria licença do noílo Reverendifíimo Padre Geral. Dada neíle
noilo Real Convento do Carmo de Lisboa fob noilo final, e
klio manual do noffo oíficio aos 25 de Outubro de 1748.

Fr. Luciano de Santo Albtrtó^ProvinciaL

ír, António AngiU de Saojoftph, fecie, e Seirefario da Provimi*,

DO SAN*
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DO SANTO OFFieiO.

APPROVAC.AM DO M. R/f. MESTRE JOSEPHda COSTJ,
do Real Collegio de Santo Antão da Companhia de JEòUS %

s
- Qualificador do. Santo Ojficio, &c.

EMINENTÍSSIMO i
E REVERENDÍSSIMO SENHOR.

POr ordem de vofía Eminência Ti com muito gofto o fegun-

do Tomo da Chronica dos Religtofos Carmelitas da an-iga , e.Regu-

lar Obfervanciã nejles Reynos de Portugal, e feus Dominas
,
que

compoz oM.R. Padre Meftre Frey Jofepii Pereira de Santa Anna,

Religiofo da mefma Ordem de Nofla Senhora da Carmo, Meftre

Jubilado na Sagrada Theologia , e Doutor na mefma faculdade pe-J

Ja Univerftdade cie Coimbra ,
Qualificador do Santo Orneio, Ex-

provincial, e Chronifta Geral , e perpetuo neftes Reynos, e Jeus

Domínios, &c. Efte famoío Efcritor tem enriquecido com tantas

Obras o thefouro, onde a Hiftoria conferva as mais preciofas no.

ticiaSi jà polindo as muito antigas, que pelos annos tinhaõ perdi-

do o leu cfplendor ; já purificando as que íe introduzirão com mui»

tas fezes de falíidade
; já removendo outras totalmente alheyas da

verdade ,
que fe fe eleger digno Contrarie qué avalie as fuás obras ,

as achará de ineftimavel preço, eeftimaçaõ. Nafceo o Author na

America, donde o ouro he natural, e onde brotaõ os diamantes,

e tudo o que efereve he ouro dos mais finos quilates , e diamantes

dos mayores fundos. Com incanfavel trabalho pode defcebrir o
que na terra do efquecimento jazia fepultado , e com tal arte lhe

deu luftre , taô primoroíamente o polio, que refplandece cemo
fino ouro, e brilha como diamante?. Nefte fegundo Tomo da íua

Chronica o ameniífímo campo deite thefouro he o deliciofo po-

mar de Portugal, Colares, eo fertiliífimo íitio da Vidigueira.

Eftes dous Conventos faõ como duas preciofas minas, onde o
Author achou, e poz patente ao mundo as riquezas da fua Reli-

gião fagrada em tantos Heroes da Santidade, que naõ fó feeftimá-

raõ na terra, mas adornaõ agoraoCeo. Só a virtude de hum Ve-

nerável Padre Fr. Eftevaõ da Purificação fóbe a tanto preço, e

valor ,
que por ella fe pode vender todo o preciofo do mundo,

e comprala. Eu ingenuamente confeílo ,
que refpeito t3nta pre-

ciofldade , no que defcobrio no Carmelo de Portugal o Author
deita Chronica, que me períuado fero Potosí da Santidade, onde
os feus habitadores fantamente ambiciofos fe enriquecem efpiri-

tualmente , e repartem aos outros as celeftiaes riquezas
, que

adornaõ o feu riquiflimo Efcapulario. Efte he o verdadeiro vello

de ouro, com que os Argonautas defte mundo, que demandaõ a

gloria, efpiritualmente trajaõ. Elle he cortado daquella gala mati-

zada



zada defíniflima peJraria , com que 2 Rainha do Ceo, e May do
C»rmoappareceveftida ámaõ direita de Deos, e quer que feus filhos
trajem, Mas toda efía opulência celeíle pulcherrimamente dif-
poíla pelo Author, para que fe naõdigadelle: focifti dwitem,quU
non potuijit facere pukhram , íe logra nefta Chronica; e parece pro?
blema, fe he de mayor preço a Obra, pelo rico da matéria, ou
pelo preciofo da forma. Eu naõ me fey deliberar. Só digo,
que Deos coftuma aíTemelhar muito as obras da graça , e do
Ceo, ás da natureza , e da terra ; e neíhs aífim como o dia-
mante he bruto , fe na6 fe pule , e o ouro naô refplandece , fe»
naõ fe purifica no cryfol, aífim naquei las a fantidade efcondida
naõ brilha , eomefmo thefouro das virtudes occulto naõtemuti*
lidade. Pelo que o Author enriquecido já das virtudes, que efcre-
ve dos outros, e occulta em fi, e que a pezar dafuaçautella, e
humildade faõ bem notórias na Corte, fez a Obra pela matéria,
pela forma , e pelo Author preciofiílima : e para concordar a eftam-
pa com o livro, imprima-fe em laminas de, ouro com caracTreres
de diamantes. Nada contêm contra a notfa Santa Fé, e bons coí-
tumes. VoíTa Eminência mandará o que for íervido. Lisboa no
.Real Collegio de Santo Antaõ da Companhia de JESUS, 19 de
Julho de 1749.

Jofeph d& Cofia.

Ifta a informação, pôde imprímiWe ò fegundo Tomo
da Chronica Carmelitana Portugueza , que compoz o P*

M. Doutor Fr. Jofeph Pereira de Santa Anna , e depois deim-
preíla voltará conferida para fedar licença que corra , fem a
qual naõ correrá. Lisboa 22 de Julho de 1749

Fr. Rodrigo <?e Lencafln* Syfoa. Abreu. Almeidas Trigófe*

00 0ft*



DO ORDINÁRIO
-

APPROFAC,AM DO Ot.R.P. V.JOSEPH BARBOSA,
Académico do numero da Academia Real da Htftoria Portuguezai

Examinador das Três Ordens '^Militai «, Chronifta da Seremffima

Cafa.de Bragança, &c.

EXCELLENTISSIMO, E REVERENDÍSSIMO SENHOR.
.

.

i\

Egunda vez me faz V. Excellencia a honra de commetter à mi*

nha cenfura ofegundo Tomo da Chronicà do Carme lo Objervan-

tePortvguez
i
que em elegante , e grave eftilo compoz o M.

R» P. Meftreo Doutor Fr. Jofeph Pereira déSartta Anna, filho dei*

ta Província, aquém eila deve o conhecimento de íi mefma. Efté

foy hum dos grandes elogios
,

que fe fizeraõ ao Meftre André

deRefende, quando imprimio o feu Tratado de Ahtiquttattbus Lu-

/itania
;
porque moítrou as heróicas , e militares grandezas defte

Reynocom os perduráveis monumentos das pedras, e dos Cipos

Romanos
,
que o feu trabalho, de(cobrio, e deu a ver aos Portugue-

zes, o que ignoravaõ da fua Pátria. Do mefmo modo achou a Pro*

vincia Carmelitana Poríugueza outro Reíende no Padre Doutor

Frey Joíeph Pereira de Santa Anna. Poderá fer
, que quando a

Religião o eiegeo por feu Chronifta, naõ elperaíTe o que eftà ven-

do com tanta gloria íua; porque muitas, vezes os Cbroniftas mais fe

aproveitaõ dos privilégios
i
do que fe applicao aos eftudos. He

incrível o que trabalhou o Author para ordenar eira obra : ftzjor*

iiádas para examinar os fucceíTbs, que ordinariamente os desfígurao

Wibformaçoens : entrou pelo Meneio dos Cartórios da ReligiaôV

aonde achou fepultadas grandes memorias, que totalmente fe ig*

noravaõ, por defcuido de fe procurarem. Com o trabalho do feu

eíludo convenceo pela verdade dos Documentos muitas tradK

çoens erradas , efpecial mente, na Çhronologia^ dos Preladór;

a quem íuppunhaõ mortos ,
quando ainda adminiftrávaõ o go-

verno. Deftas memorias organifou o Author o bem ideado cor4

po defta Chronicà, em que deu a ver a ! Portugal , e á fua meP
ma Sagrada Religião homens illuftriífimos , naõ menos pelas le-

tras, que pelas virtudes, eo adornou de noticias curiofas, de que

outras Chronicas Regulares Portuguezas faõ muito deftituidas,

ainda que eftejaò elegantemente efcritas. Feliz a terra do Rio de

Janeiro, que naõ íó he fértil , e abundante de ouro, mas pro-

duz homens incomparavelmente mais eftimados, que o ouro. Em
huma obra efcrita por hum Lente Jubilado em Theologia, e por

hum Doutor graduado na mefma fagrada Faculdade pela Uni-

verfídaíle, de Coimbra, Qualificador do Santo Officio, naó podew • %\
v

haver



haver couía alguma contra a Fé, ou bons cofturnes, Aífim oeíí-

tendo. Lisboa nefta Caía de NolTa Senhora da Divina Providen*

cia de Clérigos Regulares *5 de Setembro de 2749,

D. Joftph Barbofa C. R*

VIfta a informação, póde-fe imprimiro livro, que fe apre*

íenta , e depois de imprelTo torne para fe dar licença, que

corra , fem a qual nao correrá , Lisboa 22cle Outubro de 1749«
I

c

DO PAÇO.
APPRQVACr4M DO M, R. D10ÚO ÈARBOSA MACHADO^

AbbaM de Sever , Académico da Academia Real , &c.

S E N H O Ru

OBedecendo ao foberano preceito de Volta Mageítede,éxa-

miney com profunda attençaõ o fegundo Tomo da Chro-

nica dos Carmelitas da antiga , e reguUt observância neftes Rey-*

nos de Portuga^ Algarves , e/eus Domínios , eícrito pelo Padre Meftré

Fr.Jofeph Pereira de Santa Anna, feuChronifta, Lente jubilado na

íagrada Theologia, e nella Doutor em a Univerfidade de Coim-

bra, e Qualificador do Santo Officio. Efta Sagrada Família \ de

que o Author he benemérito filho, poftue entre todas, queornaõ

a Igreja Catholica, o fingular braZaõ de fer a primeira, derivando ef-

ta glorioía primazia da venerável antiguidade da fua origem , que

teve em 0:Monte Carmelo, onde animada com o ardente efpiti-

todo grande ProfetaElias, mereceoque defterradas assombras dá

Lev efcrita, em que[fora gerada pelos rayos da Evangélica , ouviíTé

da boca dos Apoftolos os mefmos documentqs, quetinhaõ apren-

dido na efcola do Divino Verbo. Transferida da Afia para a Eu-

ropa por devoto impulfo dó Chriftianiulmo Monarca Luiz IX $

que das adoraçoens do fólio p4ííbu aos cultos do altar , fe dila-

tou com taõ portentofa multiplicação por efta florentiflima par-

te do Mundo, que naõ houve Reyno, que fe naõ felicitaíle com
osfeus profeílores exemplares da vida nionaftiea $ e Oráculos -dá.



perfeição Evangélica. Para participar a noíla Lufitania defte fagrâdò

Inftituto eíperou, que chegaílc o fauftillimo anno de i 25 1, glorioía

Epocha da Pi ovincia Portugueza, a qual como frondofa arvore naõ

eftranhando o terreno, por ter fixas as raizes no Monte Garmelo, fe

coroou com a copiofa abundância de flores identificas , e frutos

virtuofos; naõ fendo poderofa a larga diuturnidade de cinco fe-

culos, que tantos conta da fua duração, para lhe efterilizar a fecun-

didade. Inutilmente fe cança a Arithmetica intentando reduzir a

numero os heróicos filhos
,
que a Província Portugueza gerou pa-

ra ornato dos Santuários, efplendor das Diocefes , e brazao das

Univeríidades. llluíbárac) a Primacial de Braga os Limpos ; os 81Í-

pados da Guarda os Ah elos; de Portalegre os Arraes, e de Lei-

ria os Lencaftres; renovando no exercício da vigilância paftoral as

fagradas memorias dos Chryíoftomos em Conftantinopla; dos Atha-

naílos em Alexandria, e dos Ambrofios em Milaõ. Ouvio admira-

do o Atheneo Conimbricenfe como Oráculos da TheoJogia Ef-

colaftica nas Cadeiras de Prima, Vefpera , e de Efcoto os Carva-

lhos, Ribeiros, e Tavares ; e como íe foíTe limitada esfera Por-

tugal para a íua literatura, fahiraõ delle os Vilhegas, Sobrinhos, e

Ciabras ; e nas Univerfidades de Bordeux em França , de Athen em
Inglaterra, e de Alcalá em Gaftella forao reípeitados por Corifêos

das Sagradas letras. Revelarão com profunda inveftigaçaõ osSylvei-

ras os myfterios occultosna Hiftoria Evangélica , e os fagrados eni-

gmas, que foraõ patentes em Pathmos ao Evangelifta Profeta. Pra-

ticarão os Cardoíos os harmónicos preceitos da Muíica , regulando a

confonancia das vozes pela innocencia doscoftumes. Voáraõ ao cu-

me do Psrnafo os Fari&s,traduzindo no idioma Latino a Luíiada Por-
tugueza do divino Camoens, em cuja tradução fe equivocou na ele-

gância heróica do metro com o Author do Poema. Para emendar
abufos introduzidos na Medicina, efcrevéraô os Azevedos documen-
tos íolidos, fundados íobre as bafes de experiências Phyíicas No mi-
nifterioconcionatorio conciliarão os Oradores Evangélicos as attén-

çoens , e applaufos dos auditórios mais eruditos, fendo a própria
eloquência acclamadora da fua fama. Quantos voluntariamente fu-

gitivos do tumulto da Corte bufcdraõ o filenc.io doclauftrò, onde
para fegurar a eternidade gloriofa occupáraõ todos os inftantes do
tempo. Nefta virtuoía clalle fe diftinguiraõ como Aftros da primei-
ra grandeza D. Fr.Joaõ Manoel , filho do Sereniílimo Rey D. Du-
arte, Embaixador de íeu irmaõ D. Affonfo Va Ungria, eRoraa, è
feu Capellaõ Mor ; e o famofo Condeftavel D. Nuno Alvares
Pereira, Progenitor da Sereniflima Gafa de Bragança, que cançado
de triunfar dos inimigos da Pátria, expugnoucom íagrada violência
oEmpyreo, deixando por indelével monumento da fua piedade o
magnifico Obelifco do Convento de Lisboa, onde jazem as fuás ve-
neráveis cinzas. Deftes monafticos Heroes, infignes huns na vigilân-
cia paftoral , celebres outros na profiíTaõ de todas as Faculdades, e
todos rígidos cultores do Inftituto Carmelitano , foy fecunda máy a
Província de Portugal ; e merecendo que os feus nome* , e acçoens

foi-



foííem patentes a todo o mundo para «exemplares do eftado Èpíí-
copai, e Rdigipío, jaziaõ fepultados em ínjuítofilençiocom eícan-
dalo dafua memória , até que a impulíos da laboriofaapplicaçaõ
do Author deita Chronica renafceraõ a nova vida. Da Pátria, onde
tem o berço o Príncipe dos metaes navegou efte Príncipe dos Chro-
jtUtas para eXtraMr das urrtas do eíquecimento tantos ríeroes dignos
de^eterna fama. Para a conftruçaô defte Hiflorico edifício lhe fervi-
rao de preliminares modelos três grandes volumes , nos quaes mof-
trpu o judiciofo talento, de que a natureza beneficamente o dotará
para deíempenhar taõ ardua incumbência. Entrou como engenho-*
ío Dédalo, guiado do tio do teu iifcurfo, pelo labyrintho dos Cartó-
rios, e Archivos, onde mais agudo que Édipo decifrou caracteres
confufos ,e cjuaíl apagados, e defcobrio melhor que jafaõ noticias
até o íeu têrrtpvi occultas , e ignoradas Formando ílnzel dapenna
lavrou efta tuas

, que a pezar do tempo devorador permanecerão nd
Templo da immortalidade. Contemplou os afpe&os de tantos Adros
fempre fixos, e nunca errantes naexaòta obfervancia dofeu Inílitu-
to, e ifentos de que asíuas luzes tenhaõ soccafo. Com eícrupulofo
defvello praticou as ieys da HiPcoria, aífím na verdade da narração,
como na ordem dos íucceíTos , fem cahir em algum anacronif-
mo, queopudeíTe arguir de menos perito Chronologo. Armado de
fevera , e judicioía critica abraçou o certo , excluio o duvidofo , e
^t?an*inòè o faífo. Elegeo o eftylo Lacónico, como mais grato ao
delicado gofto defte fecu lo, onde a brevidade naõ defrauda aõ Lei-
corda inftruçaõ, que pertsnde; naóufou do Afiatico, cuja redundân-
cia faz aliçaõ faftidiofa. Igual em a narração dos ÍucceíTos falia dos
íublirnes

t
,çorn mageítade, dos humildes, com decência, naõ cauíando

pequeno' aíTómbrO, que efcreva o commum com ílngularidade , o
íemelhanre com differença , e o vulgar com novidade. Publi-
que-íe pois efta grande Obra para exemplar de Hiftoriadores Ec-
cleíiaftícos , immortal gloria da Religião Cirmelitana, e plauíível
credito de taõ iníígne efcritor; que fendo taõ obfervante das leys da
Hiftoria, naõ podia íer tranfgreílor das de Vorta Mageftade, que
ordenará, o que for fervido. Lisboa 15 de Dezembro de 1749.

Diogo Barèoza Machado.

Uefepofla imprimir, vidas as licenças do Santo Officio,

r
e Ordinário, e depoisde impreííb tornará à Mefa para fe

conferir , e taxar , e dar licença para que corra , e fem iíTo naõ

correrá, Lisboa 19 de Dezembro de 1749.

Marquez,?. Ataide. Vaz, de Carvalho. Almeida.

PO*



OMe correr: Lisboa 12 de Março de 1751«

Fr. Rodrigo de Lencafire* Sylva* Abreu* Almeida* Trigofo.

J;
3de Correi: Lisboa] 17 de Março de 1751;

j

D. 7. A. D L.

Ue pofta correr j e TaxaÕ em 1200 reis: Lisboa 18
de Março de 175 1»

\utté P. Carvalho. ko. Gomes de Carvalho,

í
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QAgj PARTES? E CAPÍTULOS
a

.

1 "
'

:

'

'

q ••

ie Tomo Segundo

O JsQimero mojlra a pagina»

P A R. Jl EL
Dos felices fucceíTos deita Província , defde que tiverap principio

no anno de 1413 v> e. íe continuarão até o de i 476.

.

APÍTUÍiÒ I. Do ^primeiro Capitulo^ Provincialí celebrado ne$*

Convento de Lisboa, logo qiieje ertgioa nojja Provinda Portu-

gmza. Da-fe noticia das, tletçoens, que entoeJe fizerap , Pagina 1.

CAP.il. Das primeiras Leys muwcipaes da Província» illjijtremente

z

eftabekcidas, e fempre com approvaçaô pefjoal, d&s Prelados fuperiores,da
Ordem observadas, pag. 9.

CaP. HL Dos Re ligiofos,memoráveis pela excellenúa das virtudes , digniàa- ,

des, -efabedoria
,
que acabarão a vida no tempo

,
qut durou e/lego,y4£-

no, pag. 20. _, \i\ s vn J|

%\.jSda,£rnwtfráàMitãriffinio^ Gomes deSanta tfflária Doutor
na Sagrada Theologia , Bifpo Titular díEhron, Prior do Carmo d*[LíSt

boa , e Vigário Geral dos Carmelitas tortuguezes, pag, 21. t

§i II. Devida memoria do Sereni{Jimo Rey D. João primeiro do nome,

nõjfQe/peçialiJfímoBe^ - - j$&
§4 III. Noticia do lllnjiriffimoD.Fr. Álvaro, Bifpo deSylves no Reyno do

Algarve, pag. $9.

§. IV. Vida, e morte do inftgne Padre Doutor Fr* Affonfo LeitaÕ , aliás

de Alfama, Vigário Geral, e primeiro Provincial de/ia Provinda, pag. 41
§. V. De outros Religiofos-, que falecerão

1

nos doze annos deftefgoverno ,

pag, 44. 1

ÇAP. IV. Do fegundo, e terceiro Cepiiulo
,
que os noffbs Religiofos celebra-

rão nefte Convento. Dafe noticia de algumas ehiç. ens , e das coufas memo-
\ raveis de todo o tempo, que durou hum, e outrogoverno, pag. 4$

.

>

CAP. V. Vida do llludriffimo Senhor D FreyJca» ManoelIVProvincial

defia Província
,
juntamente Vigário Geral delia , e Prior VIL defie Con-

vento de Lisboa , filho do Serenifjimo Rey D. Duarte, Embaixador de

Jeu irmão EIRey D. Ajfonfo V. a Vngria, e a Roma-, Bifpo Titular de Tibe-

riades, e Diocefano de Ceuta, Primaz de Africa, e depois Bifpo da Guarda,,

- Capãlao Mór,do Confelho,e Expedknte do mffmo Rey £). Affonfjo. pag.49

CAP. VI. De outras memoráveis particularidades ,
que refpeitM> ao

mefmo llluâriffimo Bifpo. Da-fe noticia de hum grande íinal de. amor ,

\ que moftrou aos Religiofos Carmelitas D. Num xJManoel, incljto afcen*

, dente da HluftriJJima Família dos Condes da Atalaya , pag. 71. \
CAP. VII Do que obrou o Papa Stxto IV. quando a elle recorreo, onoffb Re-

'•wrmdijfímo Padre Geral contra a perpetuidade dogoverno dejiéiífajiri(fwê

a*h y*r
"

Prs-



Prelado. Da-fe noticia de algumas refohçóen;, qtitno fett tempo fetomkwT

ejpecialmente áonovo Breviário, que entaeiecebeo a Província, pag. 76.

PAR 1 iL IA*
Da Fundação, Fundador, e mais particularidades pertencentes a<y

noflb Convento da Villa de Colares, deíhnado para

Recoleta da Província.

CAPITULO 1. Das difpofiçoens para feefeituar.a fundação do Con-

vento, pag. 85. ,

§. í. Expoem-je humacompendiofa noticia da Filia de Colares, pag. 85-

§. II. Do cafal chamado vulgarmente da Torre , onde o nofjo 'Convento de

*

Colares teve o fett primeiro afjtnto. Da-fe noticia do Benfeitor ,
que o dei-

xou para effefim, pag. 9 ií
/J. '.

§. III. Do virtuofiffimo Padre Frey Cmftantino Pereira , deftinado para

fundador. Da fe noticia do edifício ,
que erigwnocafalda7orre,^ag.c)4,

§. ÍV. Do novo fitio ,
que na Boca da Mata foy doado ao Fundador. Da-fe

noticia da primeira Ermida
,
que alli erigto deákada í Senhora Santa

Anna, onâe habitou atéacabar a vida , pag. 97.

CAP. II. Do que aconteceo, quando por falta do Fundador os Rehgiofos

quizerab continuar na poffe do fagrado Edifício ,
que elle deixara. De-

clarao-fe algumas particulares mercês
,
que ao wofjo Conventofizeraios fe-

nhores da villa de Colares, e os Provtnciaes defia Provinda, pag. 101.

GAP. III. Da confirma cai dasdoaçoens, qiteefle Convento de Lisboa f(Z*9 -

de Colares-, eda difpenfa ,
que da Santa Sé Apoftolua alcançou amffa

Provinda para a mudança defie Convento. Da-fe noticia do fitio , em que

fe acha agora fundado, pag. 108.

CAP. IV. Do Edtficio do Convmto com toda a fabrica material, que lhe

pertence, pag. 116.

§. I. Da Igreja, e fuás Caféllas, pag. ti6.

§. I!. Das partes mais pnncipaes do Convento, pag. 123*

jR. III. Da Cerca , e da abundância da agua
,
que a rega, pag.* 127.

CAP. V De algumas coufas particulares do mefmo Convento , efpeci-

almente da eleição ,
que delle je fez para Recoleta da Província,

pag. 132.

CAP VI. Do muito
,
que os Religiofos fe tem defendido para gozarem a

ifençao, e fo cego , em que aclualmente vivem, pag, 139.

CAP. VII. Fida do Venemvel Padre Frey E/ievaÕ da Purificação , hon-

ra immortal defia Provinda. Da-fe noticia do* feus progreffos , ate que

fedifpoz ajervirfó a Deos no efiado mais perfeito, pag. 155.

§. I. Da fua Pátria, pays, nafcimento , e infância, pag. 156.

§. II. Da vocação ,
que teve para fer Reíigiofo. Da fe noticia do Cenvén-

'

to onde tomou o habito , e das exemplares acçoens
, que obrou até os trin-

ta e cinco annos de fua vida, pag. 1 59.

§. III. Do modo, com que Deos o encaminhou para a mayor perfeição , e do:

Santos exercícios , em que fe adiantou no primeiro anno da fua converfaí',

pag. 165.

CAP. VIII. Continuahfe as noticias do mefmo Venerava Padre, pelo que

reffei-



refpeita aos exercícios, t efeitos da Oração
,
pag. 171«

§, I. Suas oraçoms vocaes quotidianas pofias pela mefma §rdem] queira*
proferidas >pag. 171.

§. II. De algumas particularidades pertencentes a fua oraçao vocal, emtn\
tal, e do modo, com que lucravapara Deos muitas almas, pag 1 78.

§, III. De alguns maravilhosos efeitos dafua oração applkada em beneficio
de differentes peffoas , pag. 18 8,

CAP. iX. De algumasparticulares virtudesfuás-, e do modo,com que aspra-
ticava entre as creaturas, pag. 193.

§. I. Dafua rara humildade, pag. 193.

§. II. Da efpeciahdade com que amava, efazia amar a Deos
,
pag. 198

$. 111. Do amor, que teve ao feu próximo , e do muito, que o exercitou com
os pobres, pag. 205.

§. IV. Da fua extremo/a caridade com os enfermos, cernes hofpedes, e comos
ferventes, pag. 210.

§^ V. De algunsfmgulares efeitos da mefma virtude da caridade, pag. 2
1 5;CAP. X. Da perfeição,com que obfervou os três votos, de Obediência, Pobre»

za , e Cafiidade. Referem-fe alguns fuccefos memoráveis pertencentes l
mefma matíria, pag. 21 9.

CAP. XI. De algumas fmgulares devoçdens, que teve, e enltnou
} naÕfó com

o extmpU, mas por efcrito, pag. 228,

§, I. Devoção í Sagrada Imagem de JESU Chriflo , e dfua SantiJ/tm*
Cr nz

1
pag. 229.

$. II. Devoção ís Chagas de Chriflo, com asinfiruçoens dadas najeguintt
carta

,
que efcreveoahuma Religiofa da Ordem de S. Bernardo, pag. 231.

§.'•III. Devoção efpecial, que teve ao Santiffimo Sacramento da Eucharif-
tia, pag. 236.

'§. IV. Devoçaí
,
que em toda a fua vida profefjou a MZy de Deos Maria,

Santiffima Senhora Noffa, pag. 240.

CAP. XII. De outras coufas notáveis dignas de memoria, que refpeitao avi-
da, e morte do mefmo venerável Padre Br. Efievao da Purificação,^. 24.3.

§. I. Recolhe-fe o fervo de Deos ao Convento de Colares , onde e[condido ás ve-
neraçoens acaba a vida temporal com morte preciofa , Ibid*

§. II. Depois da fua morte obra Deos maravilhofos portentos para abonara
i confiante opinião

,
que ha da fantidade deftefeu fervo, pag, 24.8.
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PARTE IV.
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C H R O N I C A
CARMELITAS,
DA ANTIGA, E REGULAR OBSERVÂNCIA

Neftes Reynos de Portugal, Algarves, e feus Domínios.

PARTE I.
Dos felices fuccéíTos deíh Província , defde que tiveraõ prin-

cipio no anno de 1423. e fe continuaó atè o de 1476.

CAPITULO li
Vo primeiro Capitulo Provincial celebrado nefte Convento de Lisboa, logè

que fe erigio a nofla Província Portugueza. Da-fe noticia das
eleiçoens

, que então fe fizera*.

Anno âè

Chrifto,
M TODOS os tempos achàmos ha-
ver fido para os Carmelitas faufto , efe*
Jiz o mez de Julho : que por íer o quin- 14^ J •

to do anno , quando efte principiava

em Março, lhe chamarão Quintilis , e ityrroiog?» áé

depois Julho ; porque o Diclador Ju-
ro« dc Jai^

.
lio Ceíar para lembrança de haver nel-

le nafcido , lhe pozo^feu mefmo nome. No dia quinze defte
mez confeguímos a grande honra de fermos deftinados para

Tom
- *I. A Coadju^
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Feflivídade da

Divizaõ dos
i

Apoltolos.

FeíU di Com-
memoraçaõ ía-

lemne

Dia do rartode

jioffo P. S. Elias.

Dia?, em que <e

celebrou o pri-

meiro Capitulo

da Província.

Chron. tom. T.

num. 916. <?/«£.

Conventos, que

tinha a Piovin-

cia.

TaKa tradição

á cerca d" Con-
vento de Moa-
ia.

2 Chronica dos Carmelitas

Coadjutores da peregrinação dos Sagrados Apoftolos na pu-

blicação do Evangelho : donde procedeo , que antigamen-

te rezávamos nefte dia com Rito Duplex de huma r<elti-

vidade intitulada Divifaõ dos Apoflohs, como ainda ie ve

em muitos dos noftos Breviários. No dia dezafeis nos trou-

xe do Ceo em fuás próprias mãos MARIA Santiííima, No Ia

admirável May , o preciofo mimo do Sagrado Eícapula-

rio ;
pondo por efta caufa , a toda íua Ordem Carmelita-

na em obrigação taÓ precifa , que grata ao benefício, em

publico defempenho de taó incomparável fineza ,
lhe dedi-

cou huma Feftividade, hoje univerfal em toda a Igreja ,
com

o titulo de Comwemoraçaó foieimw. No dia vinte aconteceo

o maravilhoío rapto do noíTo Inclyto Proto-Patnarca Santo

Elias ;
razão ,

porque nefte dia faz del!e a devida memoria o

Martyrolopio Romano. Em fim defde o dia fexto ate o vi-

senmo terceiro do meímo mez do anno 1423 foy celebra-

do o primeiro Capitulo Provincial dos noííbs Carmelitas Pro-

tuzuezes* com tantos acertos da parte dos Vogaes ,
com

i

tan-

ta authoridade pela peíToal afMencia do magnânimo Con-

deftavel D. Nuno Alvares Pereira, fundador defte Real Con-

vento ; e com honra taÓ efpecial, feita pelo pnííimo Senhor

Rev D. Joaõ" da boa memoria aos Definidores , que para o

prefente Volume nao podia occorrer aftumpto mais grave ,

nem mais heróico principio.

2 Confta do Tomo I. da noíla Hiftona, que no di-

to anno de 1423. fe achavao fundados os dous Conventos

do Carmo , hum na celebre Villa de Moura, outro nefta

Corte, e que nefiVtempo cuidávamos em fundar terceira

Cafa na Igreja de NoíTa Senhora do Cabo
,
qne agora he

hnm dos mais frequentados Santuários defte Reyno ; e en-

tão, por caufas alheyas defte lugar, nos pareceo eftar em

fítio pouco proporcionado para a nofta fubfiftencia. Também

infinuámos o modo, com que a noíla Família Carmelitana fe

governava em Portugal ;
porque fem embargo de correr

entre alguns dos noífos antigos a tradição, de que o ^ar-

mo de Moura fora fogeito á Província de Andaluzja,^ facil-

limamente íe convence de falia efta tradição ,
nao íó com

o q«ie deixámos efcrito nos lugares competentes ,
mas com

a certeza , de que a Provinda Carmelitana de Portugal he

mais
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mais antiga, que a de Andaluzia. A prova mais evidente
he o Catalogo das mefmas Provindas

,
que fe acha encor-

porado nas Conítituiçoens da Ordem , onde a de Portugal
tem o vigefimo quarto lugar, e a de Andaluzia o vigeíimo
oitavo.

3 Havia nefte Reyno (como fica dito) hum Commif-
fario do.noflò Reverendiâimo Padre Geral com o titulo de
íeu Vigano , a quem os Religiofos recorriao naquelíes ca-
fos

, que naò cabiaô na jurifdiçaõ dos Priores Locaes : pro-
videncia, que os Superiores da Ordem julgarão fer neceífa-
na, por caufa da confideravel diftancia , que há defte Reyno
ao de Inglaterra , em que primeiro reíidiraó alguns Geraes
Latinos , os quaes fe trasladarão depois para Roma , onde
actualmente aílifte a Cabeça da nolTa Religião. Mas por^
que os Conventos creíciaõ era numero , e era juíto

, que
houveíTemos de nos conformar com o eítylo praticado na
Ordem, fupplicou o Santo Condeftavel ao Reverendiííimo
Padre Geral Frey Joaô Grós a conceíTao para o eítabeleci-
mento da nova Província ;. e a fua authoridade para fe pro-
ceder ás eleiçoens do primeiro Capitulo. Com efFeiro dele-
gou o nomeado Geral os neceífarios poderes ao Padre Dou-
tor Frey AfFonfo de Alfama, fogeitò de gloriofa eítimaçao
no Reyno. O íeu nome próprio era Frey AfFonfo Leitaõ: e
defta maneira fe aííioava conforme achámos em muitas me-
morias do noíTo Archivo. Porem nos títulos das Patentesi »
que paíTava como Prelado , fempre ufava do appellido Ah
fama: o que vimos em três Pacenres fuás

, que entre outros
Onginaes dignos de apreço confervamos. No anno, em que
aconteceo a morte defte infigne Varão , lhe eícreveremos a
vida: agora ló tratamos defta acçaó capitular, na qual com
todos os requifícos neceífarios, e com a polTivel folemnida-
de foy nomeado Preíí dente.

4 Paífadas em tempo hábil as vocatorias para fe con-
gregarem os Vogaes, começou o noíío inclyto Condeílavel a
mterellar-fe tanto na função, que lhe chamava íua ; e depois
de participar ás PeíToas Reaes , o que determinava fazer, com
o beneplácito do Soberano, deo principio ao aék>

, que pelas
particularidades, em que depois havemos de reflectir, foy hum
dos mais honoríficos , de que fe podem gloriar os Carmeli-

Tom. II. A % m

PreCdecte dgi

primeiro Capi-

tjitoi

Goft», que md»
trou o Sant<?

CondcíUvel.
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Provin-

cial. I.
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do mayor da

Província.

Congratulações

dos Religioíos.

Honras feitas

pelas PcíToas

Rcaei.

4 C/irónica dos Carmelitas

tas Portuguezes. Já deixámos declaradas as reciprocas at-

tencoens ,
que precederão entre o Prefidente , e o Senhor

Condeftavel ,
que recolhido na Clauíura, habitava dentro

defte Convento. Porem naõ devemos deixar em filencio a

jufta razaõ, com que o meímo Prefidente confeguio daquelle

Príncipe o afíiftir pefíoalmente no grémio. Nelle teve o pri-

meiro lugar, authorifando-o com a fua prefença tanto, quan-

to o Doutor Fr. ArTonfo Leitão , aliás de Alfama, com a pri-

mazia da jurifdiçaô.
\

c Como os Vogaes tanto cuidavao em eleger Frela.

do , que podeíTe deíempenhar as obrigaçoens do emprego,

uniformes na refoluçaõ votarão para Provincial no meímo

Prefidente de Capitulo ,
que era dos mais beneméritos Re-

ligiofos do Reyno. Para efte eífeito nos confta, que elle nao

concorrera com algum arbítrio , mas que fó o antepuzera o

leu merecimento. O que fobre tudo inclinou as vontades

doseligentes, foy a experiência, que tinhaò da capacidade

do fogeito ;
porque havendo exercitado muitos annos a oc-

cupaçaÓ de Vigário Geral da Ordem , já mais no feu gover-

no obrou coufa, que nao folie dirigida aoferviço de Deos, e

augmento da Religião. Como verdadeiro Miniftro doAuthor

da paz, fempre a confervou com geral aceitação dos íbbdi-

tos, que andando bem regidos, viviaô confolados: e tal era

a íua prudência no modo de exercitar o cara&er, que a íupe

*ioridade paternal nunca chegou aparecer violento domínio.

6 Eleito Provincial o Doutor Fr. AíFonfo de Alfama

no dia 6. do dito mez de Julho do referido anno de 1423,

naõ he explicável a alegria, que refultou defte notorio_acerto

Os Religioíos íe congratulavaõ entre fi ; o piiffimo Condef-

tavel fe comprazia; e até o Infante primogénito D. Duarte

por fager honra a h& Conde ( fegundo o que lemos em huma

memoria ) vejo preftes ao damento das graças por bo novo Pro-

vincial: e com eflo abondo eraõ os vivas t Nas demonftraçoens

de gofto, que fe praticaô em femelhantes funçoens patíarao

os Religioíos o refto do dia : e antes da noite executou o

novo Prelado a obrigação de ir á prefença delRey ,
aquém

beijou a maó, e deíle no meímo afto recebeo os parabéns,

que com affecluoías expreífoens foy fervido darlhe publica-

mente. Logo alli lhe fez a promefía (que o Provincial acei-

•
ÍOU:
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tou , e o Condeftavel agradeceo ) de favorecer com a fua
Real protecção os intereífes da nova Província

} para que no
tempo futuro os feus progrefíbs houveífem de correíponder
às felicidades preíentes.

7 Os quatro Definidores eleitos na meíma occaíiaô fo-
raÔ os feguintes ; primeiro Fr. Sancho de Ayvar , Licencia-
do emTheoJogia, Varão exempíariílimo ; íegundoFr. Ayres
da Sylva , famofo entre os mais applaudidos Pregadores da-
quelie tempo; terceiro Fr. Diogo Gil, íogeito, de quem já
no Tomo í. da noíTa Hiftoria falíamos , e lhe repetiremos a
memoria, quando tratarmos de outros empregos, que teve
na Província ; quarto Frey Eflevaõ* Rodrigues , Religiofo
de grande economia para os governos. Procedendo-íe de-
pois às eleiçoens dos Prelados Locaes das duas Gafas , foy
eleito Prior do Convento de Moura o fegundo Definidor
Fr. Ayres da Sylva ; e Prior do Carmo de Lisboa Fr. Diogo
Gil , terceiro Definidor. Também fe tratou de dar provi-
mento ao Lugar de Saneriftão Mor defte Convento : e foy
eleito o mefmo

, que antes do Capitulo exercitava aquella
oceupaçaõ : a faber , o dito quarto Definidor Fr. Eftevaó Ro-
drigues , de quem o inclyto Condeftavel fazia fingular con-
ceito ; porque no feu officio tudo obrava com grande aceyo,
e com admirável zelo.

8 Nos dias, em que durou a Congregação Definito-
rial, fe ponderarão algumas matérias pertencentes ao bom go-
verno da Província ; e cuidando aquelles veneráveis Padres,
em que no tempo futuro tiveíTem permanência alguns cof-
tumes fantos , que , ou pela gloria da fua antiguidade , ou
pelo motivo da fua obfervancia , deviaô fer nefte Reyno con-
fervados, fe ajuftáraõ com o Senhor Condeftavel, e como
mefmo Monarca , acerca do meyo de os eftabelecer. Bem po-
deriaõ logo publicar por modo de Aftas aquellas refoloçoens,
mandando que os fubdiros inviolavelmente asobfervaíTem. Mas
por evitarem algumas confequencias nos pontos em quefein-
volvia o concurfo Régio, fe remeterão ao Reverendiffimo
Padre Geral , para que com a fua approvaçaõ fe fizelTem
manifeftos, e depois de confirmados, fe houvelTem de guar-
dar indifpenfavelmente; de forte, que nefta occafiao ficáraõ

1

os taes pontos fó conferidos , mas efperando-fe
, que fatisfei-

ta

Oí quatro De*
finidorci elei-

tos.

Cbron: t»m'. tt,

num. 46%.

Prior II.
do Carmo de
Lisboa-

Saneriftão Móf
do meíniQ Coe*
vento.

Ajufte, qaebeH»
e pára íeefía-

belccerem algu*

mas coufascoaN
venientes.
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6 Chronica dos Carmelitas

ta aquella condição , tiveíTem a formalidade de rigorofas

Leys.

9 AíTentouíTe também no Defimtorio , que em quanto

na Província naõ houveíTe cafa deftinada para eftudos ,
o Pro-

vincial tivelTe cuidado de íufientar em alguma das Universi-

dades publicas hum Religiofo de boas efperanças ,
que de-

pois utihzafle os noílos Conventos , naò fó com as fciencras,

nas quaes o mandaria graduar ; mas também com as virtudes

moraes, que as pefíbas intelligentes, depois de difeorrerem pe-

lo Mundo, coftumaò praticar, quando fe reftituem á Patna. Pa-

ra eíTe fim fe deftinou fuflBciente renda, que naô poderia ter

diverfa applicaçao : e íe advertio, que havendo outros filhos

da Provinda, que ajudados de fubfidios alheyos eíhveffem

hábeis para fe approveitarem dss doutrinas Efcolafticas nas

ditas Univerfidades , fempre o Provincial conccrreíTe para fc

effeituar a íua hida, em ordem a mais florecerem os Conven-

tos com Religiofos Doutos; na mefma forma, que atéalli

fizeraò os Prelados do Carmo de Moura. Efte Convento

fempre fuftentou hum filho nos Eftudos geraes das Univer-

fidades ; razaõ, porque em todos os tempos, defde que feeri-

gio, teve fogeuos de tanta diftinçaô nas feiencias , que hoje

íervem de aíTumpto à fama, e de credito aos noílos eferitos.

10 Depois de outras difpofiçoens menos memoráveis,

deo-íe fim ao afto Capitular no dia 23. de Julho, fem haver

Religiofo, que nao ficafle facisfeito das eleiçoens; nem Secu-

lar, que deixaíTe de applaudir o difereto procedimento deVo-

gaes taõ authoriíado*. Nefte dia, que era dedicado ao Glonofo

Biípo, e Martyr Santo Apollinario, em memoria do primeiro

Capitulo, e como em acção de graças, de fe haver eíte concluí-

do taó felizmente, fe cantou ao mefmo Santo huma folemne

Miíla; ajuílando-fe por Ley exprcíTa ,
que delle fempre nefte

Convento fe refaria com Rito Duples. Porém antes de fe en-

trar ao Coro , convocou o novo Prelado toda a Communida-

de , e na cafa Capitular lhe deo a faber em prefença do in-

Vicio Condeftavel, quanto nas SeíToens antecedentes le havia

confultado , e refoluto. E quando naõ teve mais, de que dar

conta , querendo participar aos mefmos Religiofos ospiiffimos

intentos , com que aceitara o novo cargo , e do animo, com que

pertendia entrar no governo, lhes fez huma elegante pratica,
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da qusl achámos huma cópia na língua Latina, em quê elle a
repecío. E pofío que por eííe modo a daremos a íer no fim
deite Volume, íernpre a tranfcreveremos traduzida no idioma
natural pelo theor feguinte.

11
Pratica feita

"T)Ara eí*a Superioridade ,
; meus pihTimos, aosReíigiõ

„ X e íernpre amados Irmãos, muito por voíía los -

„ vontade, fem feres conftrangidos , me chamaftes. Hecer-
, 3 to , que tínheis para o governo deíla noíla Província ou-
3, tros íogeitos mais aptos ; porém deixando de pôr os olhos

» nelles , me elegeftes a mim , que de todos fou o minimo.
,5 Por ventura eu, comparado com as arvores, íou taõ fecun-

33 do de virtudes, ( bem aceitas de Deos , e dos homens) co-

5, mo a oliveira he pingue de olio
, para vos governar, como

„ Deos manda? Sou por ventura como a figueira, que com
„ doçura nas palavras, ecom fuaviííímos frutos de boas obras

3 , haja de me conítituir benemerko de tal promoção ? Sou
,,como a vide, que tendo qualidade para caufar alegria , ha-

,, ja de vos governar no efpiaitual , e temporal , fem que os

„ voílbs coraçoens- fe afflijaÒ ? Naõ vedes que fou como
„ o efpinheiro, a quem as outras arvores conftituirao Rey,
a, fem fombra, que vos dê abrigo, fem fertilidade, que vos

„ utilize, defticuido de myfticos frutos , e fó carregado de
3, máos coftumes , todos dignos de repreheníaÓ ? Com tudo,

„ viíto que com efFeito me conftituiftes Prelado fuperior

3, deíla Província , fe quereis deícsnçar amparados da minha
,, fombra, em lugar da que me falta, achareis outra infallivel,

3 , a faber, a fombra íaudavel da formofifíima arvore da Vida,

3, fempre de nós muito defejada, debaixo da qual refidimos.

,3 Tal he a JVIãy de Deos, MARIA Santiííima, Rainha dos

3, Carmelitas, e Águia de grandes azas, de quem nafceoJE-
„ SU Chrifto noífo Deos, trazendo também nas azas a nofla

„faude. A cada hum de vós coníidero hum cedro, nao do
3, Libano, mas íim do Monte Carmelo: e aífim vos feguro,

„ que fe de mim , como daquella outra arvore , fahir fogo,

„ nunca ha de íer para vos confumir, mas fim para vos amar:
,,para o que he neceíTario

, que de todo o coração, ecomto-
3) da a alma ameis a Deos; que ameis fraternalmente huns

>j aos outros,- que ameis ajuftiça, e aborreçais as maldades.

„ Deíla

Documen-
to. I.
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8 C/irónica dos Carmelitas^

„ Defta maneira a chamma , que de mim íahír , naõ íeràpa-

„ ra efTeito de caftigo , mas fim para final da caridade ,
que

„comvofco defejo exercitar. Fazey pois que fe extingua o

„ incêndio dos erros, e que em vós fó refplandeça o fogo do

5 , Eípirito Santo , que anima , e dá vida : e a luz das voíías

55 boas obras brilhe em tal forma na preíença dos homens,

„ que dê gloria ao Eterno Pay, que efta no Ceo 5 e a mim

„me refulte o gofto de merecer o honorifico nome de Pay

3 , de taó excellentes filhos.

12 Neftes breves periodos incluio, quanto no prefente

afiumpto fe devia diícorrer, deixando aos circundantes taó edi-

ficados da fua humildade, e taô fervoroíos no amor das virtu-

des
,
que cada hum dos Religiofos fedifpunhaa obfervalas per-

feitamente , refpeitando primeiro a Deos , e depois ao con-

tentamento, que reíulcava a tao benemérito Prelado. De to-

da a Communidade recebeo novos parabéns, e ratificação de

obediência ; á qual fe feguirao os outros a&os , que boje com

alguma differença accidental fe exercitaô no dia ultimo de

cada huma das Congregaçoens. Naó faltou a efta Regular

ftinçaó o noflo inclyto Padroeiro, que como intelligente da

língua Latina , nelia fazia gofto de ouvir femelhantes difeur-

fos; razão ,
porque a Patente, que o mefmo Provincial lhe

deo para a adminiftraçaõ temporal dos bens da Provinda , e

mais prerogativas , que lheeraõ devidas, nao foy no idioma

materno , mas no Latino, fegundo deixámos jà eferito no pri-

meiro Tomo da nolTa Hiftoria , á qual nos lugares citados

nos remetemos.

13 Depois de cantada a Mifla, tornou o Provincial

com a Communidade para o Capitulo , aonde também fe

achou o Senhor Condeftavel acompanhado de algumas peííoas

Seculares , e de hum Tabelliaô para nos fazer publica en-

trega deite Convento. Aílim o executou com as particulari-

dades, que deixamos eferitas no dito Tomo I. da Hiftoria.

Com efta acçaõ gloriofiííima fe poz a ultima claufula a to-

das, as que pertenciao á Congregação Capitular. O novo Prior

defte Convento tomou póíTe do feu governo , fazendo,

quanto lhe foy poífivel, por feguir as direcçoens do feu ante-

ceffbr, o Illuítriffimo D.Fr. Gomes de Santa Maria Bfpo de

Hebion, antes de ereóta a Provinda , o qual ( fegundo dif-

femos
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femos já ) fez renuncia , e deo por acabadas as fuás oc-

cupaçoens antes do Capitulo, particularidade, na qual filiare-

mos mais largamente, quando deíle exemplarifíimo Prelado,

no lugar competente , fizermos a devida memoria.

14 Com eípecial favor do Geo , e conhecida felicidade

na terra , deo o Provincial principio aos exercidos da fua oe-

cupaçaõ , ufando da boa regularidade
, que havemos de ex-

pender , quando no anno da fua morte lhe eícrevermos a vi-

da. No dia quinze* de Agoíío, que foy no mez feguinte ao da

celebração do Capitulo, ceve a efíimavel honra de lançar o
habito ao Venerável Fundador defte Convento, o qual veyòã
fer o primeiro , que elle recebeo para Religiofo depois de ereclá

a Província ; circunírancia
, que naó referimos nas memorias

do mefmo Heroe ; porque íó agora a encontramos averigua-

da. Mas ainda que veítio o Habito com as demoníiraçoens de

humildade, que requeria fua qualificada vocação, fempre os

Prelados advertidos, eattentos> obrarão, quanto da fua parte

eftava, para darem a conhecer ao-Mundo (ria diftinçaõ, que de

tamanho homem faziao
) que ainda era o mefmo para a ve-

neração , e elles immutaveis no conhecimento dos benefícios:

e nefteanno nao confta de outra acção memorável na Provín-

cia ; pofto que efta he mais que baftante para authorifar as

felicidades, que gloriofamente poíTuimos.

... . - ~ .•• • - -> J. h .
-

:

'

•
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CAPITULO II.

Das primeiras Leys municipaes da Provinda illuflremente tf
tabdecida,Sj e fempre com approvação '

peffoal âos Pre-

lados Superiores da Ordem objervadas.

>
"

r
••'

-' - *

15 jf~*\ Nofio Reverendiffimo Geral , que era (co-

fi s mo já diííemos ) o P. M. Fr. Joaô Groz,

\^Jr julgando, que eraô acertadas, e fantas to-

das as refoluçoens, que -no Capitulo fe haviaò tomado, as ap-

provou , e com os poderes, quepelo feu officio lhe forao con-

cedidos, as confirmou ; mandando ao Provincial , que as pu-

blicafTe pór modo de Leys municipaes da Província, Porém
y .Tom. II. • B oPro-

O Santo Con*
cícíhvel foy 9
primeiro que
iosiíou o Habito

na Província

d: pois de intti-

Eílímaçaó» q«j
deile íc fazia.

Prevenção i

reípeito das pri-

meiras Leys d|
Província.
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10 - C/irónica dos Carmelitas
o Provincial, e Padres Definidores temendo, que pelo tem-

po adiante , por caufa da íucceííaõ de vontades dirTerentes ,

foílem as taes Leyí , ou efquecidas , ou com injuftos pre-

textos difpenfadas , as lavrarão em íórma , que para fe fruftra*

rem, faõ neceílarios muitos requifitos; e faltando eftes, íem-

pre as ditas Leys devem ter inteira, e perfeita obfervancia.

Para eíle fim as fizeraõ por modo de inviolável promeífa em
(eus nomes , e dos feus SucceíTores , a EIRey D. Joaõ , o pri-

meiro do nome, que entaó exiftia , e aos futuros Monarcas

deite Reyno ; porque declarando-íe os noílos Soberanos nefta,

parte Protectores da rigorofa permanência dos pontos , que
alli fe contém , ficava mais dimcultofa a derrogação de alguns

delles. Para firmeza das ditas Leys , e para final, de que o Se-

reniffimo Príncipe as aceitava, deixando aos feus SucceíTores

em obrigação de as defenderem , com a fua própria maõ as

aílinou, pondolhe a fua Rubrica coftumada juntamente com a

do Provincial , e Definidores : honra nunca até o prefente vif-

ta em Portugal, epor iíTo digna, naõ íó de apreço, mas de

gloriofa veneração.

16 Eftas Leys foraõ promettidas no Prologo do Toma
primeiro deita Hiftoria. Mas julgou-feprecifo , quefobrefife

imprimiíTem , antes de fe dar a luz efte fegundo Tomo, a fim

de fe evitarem as introduçoens de alguns uíos contrários, por

eftar o feu original efquecido, e parecera alguns génios aman-

tes de novidades ,
que a tradição , e obíervancia invariável

de muitas coufas , naó tinhaõ mais fundamento , que a von-

tade dos Padres antigos f pofto que fempre fe nos fez indubi-

tável, que fendo os ditos Padres taõ doutos , taó fantos , e tan-

tos em numero , naõ haviaõ de praticar acçaõ menos decen-

te em matéria de Ritos ; antes por entenderem
, que eraõ as

mais perfeitas as do feu ufo , como a nós efpecialmente con-

cedidas , e nunca reprovadas, foraõ fempre obfervantiííí-

mos delias. Com tudo, he mais que conveniente reimprimir

as mefmas Leys nefte lugar, como próprio, aííím porque
eftamos no anno , em que fe eftabeleceraõ, como por ferem

feitas nefte primeiro Capitulo Provincial , do qual dirTufameni-

te eferevemos. No anno pois de 1424. fe publicarão em La-
tim, na forma, que as tranferevemos ( com toda a pureza do
feu original ) no fim defte Volume , e aqui traduzidas torna-

mos
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mos aoíferecer aos Leitores. No tranfumpto Latino lhe po-

remos alguns números 3 para por elles fe conhecerem as ex-

pficaçoens de alguns pontos neceílarios em benefício deita

Província de Portugal 3 e de todas as dos feus Domínios ; e

também para melhor intelligencia, dos que vendo algumas es-

pecialidades do noíTo Rico , ignoraô os fundamentos.

*7 » T7&EY AfTonfo de Alfama, Doutor na Sagra-

sj JL da Theologia , &c. e os Veneráveis Padres

,, Definidores abaixo aííinados. Pela authoridade que temos,

„ e por virtude da confirmação já confeguida a refpeiro da-

,, quellas couías , que tratamos no Capitulo Provincial im-

3 , mediato, as quaes em noíTo nome, e dos noflos SucceíTo-

.,res, q^e depois exiftirem, promettemos com animo de nunca

3 , faltarmos a ElRey N. Senhor, e aos mais
, que nefta Monar-

„ quia reinarem em qualquer tempo. § Nunca neíle Conven-

3 , to de Lisboa feraõ os Conventuaes menos de quarenta: de

3, mais poderemos nelle pôr, quantos nos permittir o tempo.

„ Sempre teremos diante dos olhos a boa obfervancia 5 e per-

„ feiçaò do culto Divino. § Guardaremos inteiramente neí-

3 , ta Provinda os Ritos da Igrejajerofolymitana , aíTim os que

„ já temos, como outros, que de novo nos poderão vir, nao

3 , deixando de ufar as Ceremonias deíla Igreja em todas as nof-

3) ias funçoens , aííim publicas, como particulares. § Emto-
,. do o tempo nos lembraremos do grande louvor , qne em
,, publico nos deo o invi&iílímo Rey N. Senhor em humaoc-

3, caíiaó , que com a Communidade , e o Condeílavel aííiftia

,, no Coro a huma feíla da Immaculada Conceição da Santifli-

„ ma Virgem MARiA. Vendo pois qne expúnhamos o Santi-

3, ííimo Sacramento cantando ( fegondo o noíTo coílume ) ío~

3 , lemniííimamente ò Gluria Patri do Intróito daMiíía, cheyo

3, de extraordinária alegria , diíTe em alta voz ao Condeíla-

3, vel : Por certo , que naôpodieis eleger para a voffa Igreja

3, melhores Cape/laens : em nenhum tempo je falte a efla Cere-

*„ monta,- a qual húde mandar, que fe' pratique na minha Ca-

„pella. § Faremos as feftas mais folemnes com cantorias

,j acompanhadas de Grgaó , ou de Pfalterio , ou de outros

„inífrumentos muíicos
;
porque fempre na no fia Ordem pre-

95 valeceo o uío, aílim de muficas formadas por concerto de

Tom. II, B 2 vo-
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1 2 Chronica dosCarmeiias
„ vozes , como de Canto-chaõ , ordenado pelo Santiflimo Pa-

„ pa Gregório : e antes delle já praticado no Monte Carme-

„ lo por noílo Pay , e General Santo Elias , aífiftido dos íeus

3,Dilcipulosi e também obfervado por Santo Elifeo em com-

panhia dos filhos dos Profetas. § Nos officios, e Feftas

3, ordinárias fó rezaremos: porem todos em hum tom com

j, vozes iguaes, e concordadas. § Nas occaíioens fúnebres,

„e de trifteza, fera por modo de pranto em tom baixo, e

„ com vozes defeoncordadas, defiguaes, e fem concordan-

„ cia , aífim como na Sefta feira do Parafceve ; dia, no qual

„ daremos todos os poífiveis finaes de fentimento, naõ fó re-

gando, mas também fallando. § Em todos os Domingos

,, defempedldos, e nas feftas mais íblemnes daBeatiffima Vir-

„ gem MARIA , teremos Sermão para o Povo : e em todos

,, os que pregarmos , ainda que fejaÓ de outros Santos , ou

,, de aífumptos difTerentes, fempre nelles introduziremos al-

,,
guma commemoraçaõ panegyrica em louvor da mefma Vir-

,,gem Senhora, como de noíla Mãy, e Protectora pruden-

„thTima. § Em paíTando á vifta de alguma Imagem da Mãy
„ de Deos , faudando-a como a noíla própria Mãy , diremos

3, eftas palavras-* Jve Maria. § Em memoria íua, coníer-

3, varemos no meyo do Coro hum primoroíiííimo Candela-

„ bro , onde fe porá huma vela da mais fina , e branca cera,

,, que for poífivel , a qual íe accenderá em todas as occaíioens,

„ que fe rezar, ou fe fiíer qualquer acção pertencente a efta

„ Santiffima Senhora. § Duas vezes no dia , a íaber, dema-

3, nhãa 3 e no principio da noite, nos juntaremos todos para a

a, Oração mental , que afaremos na forma, que nos eníina-

„ raó os noíTos primeiros Padres , que eftabeleceraó a Reli-

„ giao nefíe Reyno , Frey Joíeph , Frey Thomaz , e Frey Am-
„ broíio, os quaes vierao direitamente de Jerufalem , ecom-

„ figo trouxeraõ os Ritos pios , de que ufamos : e invocare-

3, mos primeiro o Efpirito Santo , para que nos aííifta , o

„ que faremos com a Antífona comporta por EIRey Rober-
,,to: e á dita Oração ( efpecialmente fendo feita depois do
,,Sol pofto ) ninguém faltará, íenaõ por caufade enfermida-

3, de. § Acontecendo acharíe no Coro o Altiííímo , e pre-

>5 clariífimo Rey noíTo Senhor com os Infantes íeus filhos ( co-

„mo coítumao ) e as mais peífoas da Familia Real; eftando

,,tam-
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3 , também preíentc algum dos Senhores de Barcelíos, ou íe*

„ ja o meímo Conde, ou os feus illuftriííímos defcendentes,

3 , a eftes também incenfaremos três vezes na mefma forma,

3, que a ElRey, e aos Infantes. Aos Prelados também três

3, vezes , e aos mais, que eftiverem no Coro , fe forem Sa-

,,cerdotes, ou hofpedes , ainda que íejaô de mayor diftin-

,,çaõ, fó doas vezes. Aos noííos Confrades, que eíhverem

„ com capas no minifterio coftumado das tochas, íe fará co-

3, mo aos hofpedes: e eíla acção fe praticará com dous Turi-

3, bulos ,
que por huma , e outra parte do Coro irão incen-

„ fando igualmente, § Deíles dous Turibulos pormettemos

5) ufar , todas as vezes que nas Cadeiras do Coro eftiverem

3, mais de vinte Religioíos : com tanto porém, que quando

a, fediíTer o Gloria Patri , efleja acabada toda a acção de in-

5 , cenfar , para que ao dito Gloria Paífi (
afíim como em todas

,3 as inclinaçoens profundiíílmas) nos voltemos mutuamen-

„ te huns para os outros no Coro , e naô para diante, por nao

3, parecer ,
que pomos as cabeças nas coílas dos que nosficaô

„ diante. § No tempo competente daremos a beijar a Cruz

,, de prata com a imagem do Porta-paz , da qual nos fez mer-

„cèo Venerável irmão Nuno: de forte, que conforme aor-

„ dem coftumada, primeiro a beijará ElRey , fe eíliverpre-

,,fente, e logo íeus feliciífimos defcendentes, depois os mais;

„ fem que em nenhum tempo deixemos de obfervar efta an-

3, tiquiífima Ceremonia de dar a Paz com a Imagem. § O
3 , dito Venerável Irmaó Nuno , (

por nao faltarmos com a

„ honra , que lhe he devida ) beijará a Cruz, ou Imagem da

3, Paz immediataroente depois dos Prelados , ainda que fua

„ honeftidade repugne, ou que por humildade íe lhe difficulte

3 , aceitar. § Todos os dias em Completas cantaremos zSah

3 , ve Rainha com Orgaó , ou Pfalterio , e com a folemnida-

3, de mayor
,
que nos for poííivel, na mefma forma que o fa-

„ riamos, íe a Mãy. de Deos nos eftivefle pefíbaímente vi-

3, fitando: enaoccaíiao, que cantarmos efta Antífona, quan-

3, do nella ouvirmos o ineffave] Nome de JESUS, e quando

pronunciarmos a palavra Salve, voltando os roftos para

.dentro do Coro, faremos inclinação profundiíiima. § Se

„ algum dos Senhores Reys , ou peiToa de íua Real Família

a, (
por devoção á noíTa Mãy SanciíTima )

quizer que o feu

„cor-

Douj Turibulos*

IncHraçaõ pral

fundiffima.
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3)
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14 Chronica dos Carmelitas
„ corpo feja fcpultado neíle Convento , e íucceder , que an*

„ tes do corpo íepulcado fe depofite para íe lhe fazer o officio,

„ ourecommendaçaõ , naõ ufaremos com elleomeímo, que

3 , com os outros Seculares 5 que devem eftar fora do Coro, e

,, da Communidade ; mas fim faremos damefma maneira, que

„ depofitamos os corpos dos nofíbs Religiofos Profeííos, no

„ meyo do Coro entre nós ; ou íe acontecer eílarmos fora do

„ Coro, fempre no meyo da Communidade, como porção

„ delia, e aííim eílara até lhe darmos fepultura. O melmo

„ faremos aos deícendentes do Venerável Senhor Frey Nu-

5 , no; e fora deftes , fendo peíToas Seculares, e para nósef-

3, tranhas , a ninguém mais. § Cantaremos todos os dias

„ ( conforme determinou o Poderofiílimo Rey NoíTo Senhor)

,, a Antífona contra a pefle , e fempre ifto faremos depois de

3 , Prima : mas no caio
,
que entaô fe rezem outras Horas 5 a

„ cantaremos depois de fe rezar a ultima. § Recommenda-

3 , remos as almas de nofíòs irmãos, e Bemfeitores, na forma,

,,que o noífo Ritual o determina ; porém quando a ditare-

3, commendaçaõ fe fizer com ProcifTaõ , fempre eíla fera de-

,, pois da Mi&a Conventual, no calo que naõ haja oceupaçaõ

„ precifa
, que obrigue á Communidade a fahir fora do Con-

3, vento ; cuja refoluçaÕ eftabelecemos, para que com o me-
3,recimento da MiíTa , a que aííiftirmos, feja mayor o íoc-

,, corro, ou íuffragio dirigido aos nofTos defuntos. § Da-
,, remos providencia, a que em todas as horas da manhãa até

:, fe tocar ao Refeitório , hajaõ Miffas nos Altares
, para que

3, os Fieis commodamente as poíTaõ ouvir. § De nenhum
3, modo fiaremos o governo dos finos , e o toque delles da

,, vontade , ou parecer de huma íó peíToa, para que nunca

5, fe pervertaõ os finaes cofturmdos , e conhecidos : de forte,

3, que íe houver de fe innovar alguma coufa a reípeito de fe-

„ melhantes íinaes, naõ íe fará fenaõ por coníelho dos Vene-
,, raveis Padres Definidores. § Eflaremos fempre promptif-

3,ficiosa ouvir as confifToens dos Fieis , fem nos pouparmos

3, a nenhum trabalho, porque a elle, ou feja de dia, ou de-

,, noite , nunca nos poderemos eícufar. § Todas eftas cou-

„ fas continuaremos a obfervar , aíTim como também os mais
„ufos, quefe contém no primeiro Ritual Jeroíolymirano, por
3, ferem para nós particulares , e propriiíimos, § Efpecial-

33 mert-
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„ mente confervaremos ( por ferem Ceremonias , quefem-

3 ;
pre agradarão muito aonoíTo clariílimo^ey , e Senhor, e

„ ao Venerável Irmão Nuno ) o fazermos o Cálix antes de

„ principiarmos a MiíTa, conforme nos manda o Ritual no

55 Capitulo Vil. O mudarmos o Miííal , naô (como fazem os

„ outros Sacerdotes ) dando lhe as codas , mas íim por di-

,, ante, orTerecendolhe nós o peiro , ou o coração , de tal

„ forte 3 que o Presbytero vá feguindo até o meyo do Ai-

3 , tar ao Acolito , pela juíla razaõ , de que no principio da

3, Igreja os primitivos Carmelitas, que íeguiraò o Inftituto

„dos Santos Profetas Elias, eElifeo, aííim que ouvirão pu-

,,blicar o Evangelho, logo o abraçarão, e íeguiraô; o que

9) expreflamente fe acha efcritono Titulo II. domefmoCapi-

„ tulo. O abrirmos os braços em figura, de quem efta crucifi-

cado, depois de levantarmos o Cálix , como fe acha no

„ Capitulo VIII. A Salve Rainha no fim da meíma Mifla
,

3 , como fe vè no dito Capitulo. A repetição das Alelluias. Os
„Kirios nas Vefperas do Officio Divino nos dias de Paícoa,

., como fe contem no Capitulo IX. e outras coufas íeme-

,, lhantes. § E poílo que algumas Igrejas antigas aííim de

3, França, como de Inglaterra , que beberão nas mefmas

3, fontes da Igreja Jeroíolymitana , tomarão parte dos feus Ri-

„ tos, obfervando cada huma alguma coufa delia ; nós, que da

3, dita Igreja os deduzimos, obfervaremos inteiramente to-

ados os Ritos, que delia nos foraô commurticados. E aí-

3,íiní como a nolTa Regra , que contem o íubftancial da Re*

., ligiaõ , nos veyo daquella Igreja por Santo Alberto feu Pa-

3,triarca, aííim os Ritos, que foraõ nellaapprovados, ede-

3, pois confirmados pejos Pontífices Romanos, devem ter

„ entre nós perfeita obfervancia. As quaes coufas todas , por

^jinftancia do nofTo piiíUmo , e»muito amado Rey, e Se-

„nhor D. JoaÓ o primeiro deite nome, ficarão confirmadas

a, e corroboradas em tal forma , que fe nao forem efpecifica-

„ mente abrogadas , ou derrogadas , nao poderá contra ellas

3, ter vigor refoluçaô alguma em contrario. § Mas quando

„por força nos queiraõ tirar o ufo de alguma das ditas cou-

.,fas, que fe contem neftes artigos, fera a nolTa obedien-

„ cia prompta para o executar : porem na6 cega ; porque

,3 devemos eíperar , que EIRey Noífo Senhor entaõ exif-

tçnte3

Confirmação 1
inftancSadcl^

Rey.

Prevenção pa*
rt a1guma via.
lcnci*.
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„ tente, Teja ouvido : e no cafo, que fe naõ aceite arazaõ,

•„ que neceflariamçrue havemos de ajuntar ao noílb recur-

>, fo, neffes termos, fem repugnância alguma, nos fogeita-

j, remos. Pela qual razaõ ( como já diííemos ) em nolTo

„ nome , e de noíTos Succeííores promettemos guardar tudo,

„o que acima dizemos. $ Os noíTos Veneráveis Padres Vi-

„ íitadores , que a feu tempo exercitarem efte emprego, in-

,, quirindo acerca deitas matérias , e achando que algumas

,, delias, fem authoridade do Soberano em parte, ou em to-

„ do, eftaõ perdidas , ou defprezadas , neile cafo feraò obri-

„ gados a depor dos Officios , aííim ao Preíidence da Pro-

3, vincia , como ao Prelado deite Convento : e aos íubditos,

„ que forem contrários ás ditas Refoluçoens, privará;da voz,

,, e lugar, que a cada hum delles forem devidos, fem lhes

3, admiteir eleufa, nem appeilaçaò; como achando-os a todos

3, deílituidos do direito, ou foro, que por qualquer princi-

3, pio poderiaõ ter: de íorte, que fe nefte contrato promiíTo-

3, rio faltar algum requiíito, ou circunftancia para a lua va-

lidade, nós o havemos por fupprido. E para queconfte, e

„ faça fé efte inflrumento , depois que EIRey Nodò Senhor
-,,-puzer nelle a fua Rubrica, o aííinaremos , e fel'aremos com,

.„ o feilo pendente da Provinda. Feito nefte Convento de

„ Lisboa em 22. de Julho anno do Nafcimento de Chrifto

3 . I424* ELREY.
,, Frey A fonfo Leitão Provincial, e Vigário Geral. Frey

.3, Sancho de Ayvar. Frey Ayres Prior. Frey Diogo Gil Prior,

~,,Frey Eflevaõ Rodrigues Reg. L. foi. 15.

18 Remetidos pois os Leitores para a dirfufa DiiTer-

taçaó
, que vay no fim defte Volume , nella acharão explica-

dos todos os pontos, que eftas Leys contém: e porque a ne-

nhum fe deve faltar com a devida obfervancia, tivemos o tra-

balho de ver os fundamentos, que para o eftabelecimento

delles acharão Os noífõs Padres antigos , a fim, de quefempre
durem nefta Provinda taÒ dignos exemplares. O que tam-
bém fe faz aqui digno de louvor , he a providencia

,
que hou-

ve naquelles .primeiros annos de fe regiftarem em livro fei-

to para o intento, naò íó as refoluçoens, que fe tomavao nas

Congregaçoens: , mas até as patentes particulares, que os

Provinciaes paííavap aos Religiofos. Fundavaõ-le aquelles

adver-
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advertidos Padres , em que fuccedendo perdcr-fe alguma da-

cjuellas patentes , o Religiofo, a quem pertencia, a houvefíe de

achar no Regiíto , fem ter a peníaõ de pertender outra de

novo. Aífim Te prova com todas as que vimos ,
paíTadas na-

quelle Provincialado , as quaes íempre no fim tem Rubrica

indicativa do livro, e folha, em que erao lançadas. E pofto

que o dito livro
(
que a refpeito dos que tem a Província, era

o primeiro delia) nos falta , guardaó-fe ainda no Cartório defle

Convento muitas das taes patentes com os íinaes, que dize-

mos. De huma de Pregador daremos aqui a ler a cópia, pa-

ra que fe veja a forma ufada naquelle tempo: de forte, que

nada lhe faltava do effencial , fendo a refpeito das que actu-

almente fe paíTaõ , fobre maneira lacónica. No fim do Vo- 1^2 Ç.

lume a tranferevemos em latim , aqui damos a ler a cópia

traduzida na forma feguinte.

19 „ T? REY AfFonfo de Alfama , Doutor na Sagra- Patente de

„ V daTheoiogia, Provincial, e Vigário Geral,
PreSador'

r

„&c. Pelas prefentes letras concedemos licença ao difereto

„ Padre Frey João Guaítero para pregar ao povo o Evange-

lho de noífo Senhor JESU Chrifto, naõ fó nas nofías Igre-

jas, mas também nas alheyas , querendo, e permittindo

„ os Superiores delias : o que aflim concedemos por nos

a confiar a feiencia, e capacidade do dito Padre., Dadaneí-

., te Convento do Carmo de Lisboa aos 6. de Mayo de 1425

], Frey AfTonfo Leitão Provincial , e Vigário Geral dos Car-

,,melitas.

20 Defta , e das mais patentes , que em outros luga-

res vaõ copiadas, nos coníla , que ainda naquelle tempo naõ

haviaõ Secretários, nem da Província, nem do Capitulo ; e

fe acaío fe deputavaõ alguns companheiros para efereve-

rem, o que era conveniente , naõ tinhaõ a graduação ,
que

depois lhes foy concedida , porque nem affinavaó nos papéis

authenticos , nem votavaó nas eleiçoens Capitulares. O que

achamos mais provável he, que hum dos méfmos Vogaes

fazia, o que boje em todas as Províncias da Ordem coftu-

ma o Secretario do Capitulo : e no lugar competente dire-

mos, quando os noíTos Provinciaes começarão a ter Secreta-

rio com predicamento , e voto annexo ao emprego.

Tom. II. C ai Hô

Documen-
to. III.

Secretariei dar

qttflle tempo.
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21 He também de eflimar a fumma veneração, que

íempre os noflos Reverendiííimos Padres Geraes tiveraõ

áquellas primeiras reioluçoens defta Provincia
; pois pornaô

ignorarem o íólido fundamento, em que aíTentavaõ } íem fa-

zerem até o preíente mudança alguma em coufa
, que perten-

ça á íua obfervancia, querem que em toda a poíieridade pre-

valeça© irrefragaveis. Tanto he o reípeito, que confervaõ a

eftas Regias A£hs , que ainda em algumas acçoens próprias

da Religião
, que por caufa da variedade do tempo íe pra-

ticaó por differente modo em outras Provincias , e ( o que
mais he ) em Itália , fuccedeo, que vindo os ditos Reveren-
diiíimos Prelados Superiores a vifitar efta Frovircia , nella íe

conformarão com o feu eftylo. Ultimamente chegou a efte

Reyno o noíTo Reverendiífimo Padre Meftre Frey Joa5
Feixo-o de Villalobos, Geral da Ordem , Commiílario, e
Vifitador Apoftolico, Grande de Heípanha por nomeoçao
deiRey Carlos II. o qual havia fido Cathedratico de Prima
na Univerfidade de Valhadolid 3 hum dos mayores Theolo-
gos , que venerou o Orbe literário nos feus tempos : e lem-
braõ-íe os Religiofos de verem, que era o mais pontual em
cumprir com as difpoílçoens acima declaradas ; âfíiftindo pef-

foatmente às folemnídades, em que fe expunha o Santiííimo

Sacramento com o Gloria Patri do Intróito da Miífa, fazen-
do , que o. Acolito voltaííe o MilTal por diante, quando cele-

brava particularmente, e quando em publico aííiltia ao Santo
Sacrifício da MiíTa ; e approvando com efta meíma obfer-
vancia outras primitivas particularidades da noíla Igreja Jero-
folymitana, que efta Provincia conferva, como produção
immediata dos Padres , que da terra Santa vieraõ a efte Rei-
no, E como efles louváveis uíos foraõ entre nós eftabelecidos

por Ley , o que naô aconteceo nas outras Provincias j ainda
que em todas as mais vareem os taes antigos coftumes, fem-
pre nefta há attendivel circunftancia para terem perpetua du-
ração.

22 Efle mefmo Reverendiífimo Padre Geral fez para
o bom governo defta Provincia huns prudemiffimos Deere-
tros , que íe confirmarão pelo Papa Innocencio XII. e com
effeito exiftem na íua perfeita obfervancia. Os quaes Decre-
tos

, fendo dirigidos á reforma da Provincia, he de adver.

tir,
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tir, que em nenhum dos pontos das ditas Leys toca 5 nem ain-

da naquelles, que parecem convenientes para a uniformidade
com as outras Províncias da Ordem ; porque o refpeito á cir-

cunftancia, com que foraõ ajudadas, e o conhecimento dajuf-

tiça, com que fe admittiraõ , eraõ mais que íufficientes motivos
para femelhante procedimento.

23 Do mefmo privilegio gozaÕ todas as noíTas Carme-
litanas Provincias dos Eílados do Brafil , como filhas , naõ
íò produzidas , mas doutrinadas pela de Portugal; cujos Pre-
lados fó degenerando do primitivo zelo dos feus anteceíTo-

res, poderáõ peimittir a introdução dos arTeétados ufos con-
tra a antiquiífíma obfervancia das fuás regalias. Já eftas Leys
foraõ á prefença do noíTo Auguítiflimo Rey , e depois de-
ponderadas pela íua alta , e incomparável comprehenfaó ,

mandou pofitivamente , que fe obfervaílem : e com effeito

os feus principaes pontos , pelo que refpeitaõ ás Ceremo-
nias da MiíTa , e Officios Divinos , fe praticarão na folem-
niffima fefta do deíaggravo do Santiííimo Sacramento, que
a noíla Communidade celebrou na Igreja do Real Conven-
to de SaÕ Vicente de Fora dos Cónegos Regrantes defta

Corte com a peífoal aííiftencia do mefmo piiílimo Rey, e Se-
nhor noífo. Donde procedeo , que dalli emdiante nos refti-

tuimos de todos os outros antigos coftumes , que nas ditas

Leys íe contém: de forte, que jà ordinariamente nenhuma
força baftará a impedir a fua obfervancia , em quanto o meí-
mo Soberano naõ convier no contrario : o que tudo diffuía-

mente exporemos na promettida Diílertaçaô.

24 No anno de 1428. em que ainda durava o governo
do primeiro Provincial , deo fim ao feu emprego de Prior
deite Convento de Lisboa o Padre Frey Diogo Gil. Nos
cinco annos, que exercitou efta occupaçaõ, mereceo univer-
fal applaufo ; porque hmkz ás obrigaçoens de bom Prela-

do. ISJo dito anno foy eleito Prior do mefmo Convento o
quarto Definidor aclual Frey Eflevaò Rodrigues. Veyo a fer

em numero o terceiro Prelado Local. Porém íó dous annos
perfeverou no emprego ; porque no de 1430. deixando os
Feligiofos fummamente faudofos dos feus paternaes agaza-
Jhos , deo voluntariamente fim ao feu governo, no qualmi-
niflrou aos íeu fucceílores raios exemplos.

Tom. II, C % 25 No
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25 No dito anno de 1430. foy eleito Prior do mef-

mo Convento o Padre Frey Joaõ do Santo Eípirito, Reli-

gioío muito reformado, que ainda antes de entrar na Prela-

Prior IV, lia, edificava com os feus bons coítumes , dentro, e fora

dos clauftros. Sua modeftia era tanta
,
que baftava fer vifta

para ficar imitada. Por caufa do feu pacifico génio trazia

toda a Communidade taõ fatisfeita , e alegre , que nenhum
dos Teus íubditos íe deígoftava de viver com íogeiçaõ; an-

tes todos com particularidade àmavaõ os exercicios da obe-

diência. Cinco annos durou o governo defíe bom Preladoi

e fe concluio no de 1435. ^T° ^eu ternpo, prefidindo zin-

da na Provinda o meímo Superior, concedeo o Papa Eu-
génio IV. á noíía Ordem a Bulia, pela qual mitigou na Re-
gra os Capítulos da abftinencia de carne, do continuo je-

jum , e do perpetuo recolhimento dentro das cellas. Efta

Bulia foy paliada em Março de 1431. E porque naó nos

confta de outra acção memorável depois da erecção da Pro-

víncia até efte tempo, baila para authorífarem a Hiftoru 3 as

que ficaõ exprelTadas dentro daquelles annos.

Frey Joaõ do

Santo Elputto

Noticia Jc fuás

virtudes

J 43 5-

Mitigação da

Regra.

i

Duração deftc

geverno.

T4, Rcligioíos,

que morrerão.

Injra num.

CAPITULO III.

Dos Ee/igiofos memoráveis pela exceUencia âas virtudes, Dig-

nidades , e Sabedoria ,
que acabarão a vida no tem-

po, que durou efte governo.

D26 "~^ Urou o prefente governo doze annos;
que íe contarão deíde ode 1423. até o de

1435. confóme a ferie dos Prelados já
referida no principio defte Volume. Falecerão em todo ef-

te tempo na Província 14 Religiofos. De alguns naõ expen-
demos as noticias, porque nos faltaõ as individuaes; fendo
que por tradição confiante fabemos, que eraó merecedores
de lhes eternizarmos os nomes. No Catalogo, que fizermos del-

les no fim defte Capitulo , diremos, o que de cada hum che-
gamos a alcançar ; agora íó faremos diftirçaõ dos íeguintes,

que dei aõ aos brados da fama mais relevantes alíumptos,

§ I. Vida



*-

Tomo II. Parte. I. 21

§i.

Vida , e morte do Uluflriljimo D. Frey Gomes âe Santa Maria,
Doutor na Sagrada 1 teologia , Bifpo Titular de Ebron,

Br(of L do Carmo de Lisboa , t Vigari® Geral dos

Carmelitas Portugueses,

*7 Ainda que alguns Efcritores ( aos quaes fegue o Cognome defte

Prelado.

Sá Mem Hijit

tom. 1. H. 1«

Seu íngretfo

proíiffàõ.

Padre Meftre Frey Manoel de Sá nas fuás me-
morias Hiftoricas ) nao fazem menção do Cognome defte gra-

viííimo Prelado, he fem duvida
, que na Ordem teve, oque

agora lhe damos : e como naõ confta
, que depois da digni-

dade Epiícopal o depuzeíle, juramente lheeícreveremosas
memorias com o mefmo

; pois que também aííim eftá lançado no
livro dos Óbitos, a que em femelhantes matérias fe deve inteiro

credito. Da fua naturalidade, e progenitores naõ ha noticia al-

guma. O que certamente íabemos, he
;
que eftimulado de Su-

perior vocação recebeo de pouca idade o noíío habito , e pro-

feflou no Convento de Moura. Mas como pelaprofiíTaôRe-

ligiofa adquirio fegunda vida, bailará que defta ,e nao daque
teve no feculo, exponhamos aquellas acçoens , que os noííbs

anteceíTores publicarão com penna fuecinta : bem que á falta

de monumentos eferitos fupprem as invariáveis tradiçoens def-

ta Província, em tudo conformes com as realidades de alguns

fucceíTos, que com os da vida de taõ famofo fogeito tem con-

nexaõ , e fazem natural harmonia.

28 Logo que foy admittido aos eíludos mayores , deo Graduado «s

evidentes finaeí, de que no tempo futuro feria hum confumma- Iaslatçrra'

do talento. E como o Convento de Moura coftumava mandar
os filhos de melhores efperanças âs Univerfidades eftranhas,

fez eleição defte, elheaííiftiocom asdefpezas necefTarias, até

graduarfe em Theologia no Reyno de Inglaterra. Nao fabe-

mos, em qual das fuás Univeríídaes celebrou efte aclo; mas be
confiante , que fora em huma das publicas daquella Monar-
quia. O mais provável he , que feria na de Oxonia, cujas Aulas

foraõ notavelmente frequentadas dos Carmelitas defde a fun-

dação da noíTa Ordem naquelles Domínios; íendo noíío Pa-

dre SaÕ SimaõStoch o primeiro profeífor doInftitutoEliano,

que
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que alli tomou o gráo de Bacharel. E como o Convento de
Moura defde o tempo do Generalato do mefmo Santo era

( como já diíTemos
)
governado por hum Vigário Geral, que

os Prelados Supremos nomeavaó , ou mandavaõ de Inglater-

ra , aonde refidiaõ naquelles tempos , ficava o dito Conven-
to fendo como porçaô daquelle corpo , e os Religiofos delle

hiaõ eftudar ao Collegio da Província , que entaô era capitai

de toda a Ordem.

29 Recolhido a efte Reyno o Doutor Frey Gomes de
Santa Maria , muito (

pela fua vaftiffima comprehenfaõ ) íe dif-

tinguio entre os fogeitos mais famofos. Além do reípeito
,
que

lhe conciliou fua notória fciencia, também lhe deo grande credi-

to acerteza, que univerfalmente havia da fua abalifada virtude:

fazendo-fe por meyo delia taÕ conhecido, e amado, que den-
tro da Villa de Moura os feus moradores o reconheciaÕ legi-

timo poííuidor dos coraçoens de todos. Efta boa reputação

fe divulgou , e íe eftendeo pelo Reyno em tal forma, que
chegou aos piiííimos ouvidos do Santo Condeftavel D. Nuno
Alvares Pereira, efez fonoro ecconos do Serenitlímo Rey D.
Joaô da boa memoria , os quaes conferindo entre fi as prero-

gativas , que defte perfeito Religiofo íe referiaõ , aíTentáraõ

que era credor das primeiras eítimaçoens , e benemérito dos
empregos mais illuftres.

30 Por efía razão o mefmo Senhor Condeftavel com
prudencial advertência íe lembrou delle para a occupaçaõ de
primeiro Prior defte feu Convento de Lisboa, no tempo, que
o fundava. Ainda o Sagrado edifício naó havia fechado as ulti-

mas abobadas , quando os noííos Religioíos de Moura ( obe-
dientes ao chamado daquelle Príncipe) fe trasladarão para eí-

tes novos clauftros; moftrando tanto prazer de ferem fubdi-

tos do Padre Doutor Frey Gomes de Santa Maria , quanta era

a complacência , que o mefmo Fundador concebeo de o ver
Prelado. Vivia o Santo Condeftavel inflammado no zelo, de
que ao material de tamanha fabrica refpondeíTe huma formali-

dade de vida a mais reformada; e como a do novo Prior era ex-
emplariílima , convinha queexpofta aos olhos dos feus inferio-

res, delias fe houvellem todos de utilizar para a imitação.

31 A experiência moftrou , que fora verdadeiro efte

bom conceito
; porque o Prior fe coaftituío taò exa&o na ob-

íer*
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fervancia das Leys da Religião, etaõefpecial na economia do
Convento

, que a todos deixou notavelmente fatisfeitos. Por
direção fua eraõ os Religioíos de tal maneira pontuaes nas

obrigaçoens do feu eftado, que em nenhum delles fe notava

defeito algum digno de reprehenfao , antes fe viaô muitas

acçoens merecedoras de louvor. Prevalecia a perfeita obíer-

vancia da difcipiina regular Í6 com o temor da juftiça, fuípenío

íempre o fhgello do rigorofo caftigo
5
porque o advertido

Prelado com paternaes admoeftaçoens íabia prudentemente

defviar os horrendos efFeitos da relaxação. Daqui procedeo

affirmar o meímo Senhor Condenável na doação, que do feu

Convento fez á noífa Ordem
5
que fe movera a executar efte

heróico facto por caufa do bom procedimento dos Conven-
tuaes, julgando por palavras authenticas, que eftes feri 16 tao

agradáveis aos olhos de Deos , como por bem educados eraõ

aceitos na eftimaçaô dos homens.

32 Entrou o Padre Doutor Frey Gomes de Santa Ma-
ria a governar efte Convento no anno de 1 397, no qual ( co-

mo já diílemos ) forao os Carmelitas chamados para occupa-

rem os feus cl2uftros. Epar°a prova do muito, que o género-

íò Fundador fe contentou da fua inteireza nos exercícios do
emprego , ba$a trazermos á memoria a authorifada remunera-

ção, com que confeguio coroarlhe os merecimentos. No anno
de Chrifto de 1404. fez, com que ficaíTe eleito Bifpo Titular

de Ebron. Mas para que houveíTe de continuar na Prelafiado

Convento , tendo juriídiçaõ ordinária nos fubditos Regula*-

xes, nao obftante a dignidade Epiícopal, para a qual fora af-

fumpto , o Papa Innocencio VII. deo a providencia feguin-

te. Logo no principio do feu Pontificado
, que concorreo no

mefmo anno, o creou Vigário Geral da noíTa Ordem nefte

Reyno , fegundo confta do Decreto, que fe acha no Livro

primeiro das fuás Provifoens , que fendo lavrado na língua

Latina , diz aílim : Frater Gomejius Ordinis Carrxelitarum

Epifcopus Ebrcnetifis , deputatus efl Viçarius Generalis in Reg-

fio Portuga/lia, & quod Fratres ejuJdèm-Ordwis et obeâiant.

E ainda que já encontrámos Efcritor, que affirma haver eííe

illuftrifíímo Prelado exercitado o emprego de Vigário Geral

de todas as Famílias Religiofas do Reyno, como naó dá razão

alguma , nem propõem fuudamenco, em que poffamos eílabe-

lecer
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lecer efta verdade , a naô admitamos ; porque o mefmo De-
creto expreílamente declara , que como a feu Vigário Geral

lhe obedeçaòos Religiofos da noíla Ordem.

33 Depois de Sagrado Bifpo , continuou no emprego

de Prior 19 annos, que fc terminarão no de 1423» tempo, em
que nefte Convento fe celebrou o primeiro Capitulo Provin-

cial da noíTa Província Ponugueza. Nefte tempo fundou a Con-
fraria dos noílbs Irmãos chamados do Capellinho , que actual-

mente florece nefte Convenço, como fica dito. Já no referido

anno havia largado a occupaçao de Vigário geral , para a ex-

ercitar o Padre Doutor Frey ArTonfo de Alfama , fegundoo

que havemos de efcrever em outro lugar. Na mefma occaíiaõ do
Capitulo ficou deíobrigado do governo por huma formal re-

nuncia, que fez do que exercitava ; vivendo depois entre os

feus Religiofos taõ modeftamente , que occultando quanto po-

dia a dignidade, naõ admittiadifferença , nem no habito, nem
no tratamento peflbal. Tanta foy nefte tempo a fua humilda-

de, que procurando equivocar-íe com os menos dignos pela

graduação; no modo de os fervic, psefcindia do caracler> e pa-

recia inferior a todos.

34 Pouco durou nefte Convento depois de celebrado

o Capitulo ; ainda que fempre occupado nos quotidianos ex-

ercícios de ardentiííima Caridade , Oração continua , indif-

penfavel filencio , e de outras heróicas virtudes; atèquebem
prevenido para a morte , apodos deo a conhecer , que a tive-

ra de predeftinado. Acabou (finalmente a vida no anno de 1 424,
fendo o primeiro Carmelita da Província , que depofitou feu

venerando cadáver nas íepulcuras da noíTa Igreja de Lisboa. A
íuafoy raza, e aberta no Cruzeiro fem a infcripçaó, que lhe

merecerão a dignidade , e a virtude. Mas por fe lhe fatisfa-

zerem os defejos, que expreíTou antes do feu traníito , veyo

a fervir de mayor brazaô ao feu monumento a mefma falta de

caracteres ; porque nefte cafo afama da íuajuftificâda vida baf-

toua lhe eflabelecer a perpetuidade da memoria. Naouíoude
outras armas , que as da Ordem, fó com o addicamemo do cha-

peo Prelaticio, como indicativo da dignidade. Defte iníigne Va-
rão tratarão íuccintamente os Padres Meftres Frey Daniel da
Virgem Mania > Lezana, e outros : o mais que delle efci evemos,
confia de novas memorias , que agora nos entregarão , e achá-

mos que faõ verídicas. §. II. De



m

Temo II. Parte I.

§ H.

Devida memotia do Sereniffimo Rey D. Joaõ primeiro do no-

me , fjojjo efpecialiffimo Bemfeitor , e Confrade,

35 A ^ 3 os ^ e^g'° ôs defte Convento naõ ha-

SjL viaõ recebido confolaçaõ na penoía íaudade,

que lhes caufou a falta da vida do Santo Condeftavel no dia

primeiro de Novembro de 1431, quando lhes fobreveyo ou-

tro naõ inferior motivo para igual íentimento, qual foy a

morte defte fempre lembrado , e nunca baftantemente engran-

decido Monarca. Com jufta caufa fez efte golpe nos coraçoens

dos Carmelitas Portuguezes profunda impreíTaõ ; porque o

natural amor , que fempre deverão ao defunto Príncipe ; a

prompta defenfa , que na fua protecção contra alguns immi-

rentes perigos encontrarão ; e finalmente os muitos benefí-

cios , que da fua grande liberalidade haviaõ recebido, a todos

puzeraô em obrigação de moftrarem efFeitos correípondentes

ao merecimento de tamanha perda. E porque feria indefcul-

pavel defeito da noíTa gratidão, o chegarmos a efte anno fem

confeíTarmos os relevantes favores , que por dirTerentes ref-

pekos obrou em utilidade, e honra nofla , authorizaremos

também efte volume com algumas das fuás mais heróicas ac-

çoens de piedade , e Religião; deixando as circunftanctas po-

liticas, e militares da fua vida aos famofos Efcritores delia,

JVlanoel de Faria, e Souía, D. Fernando de Menezes, Con-

de de Ericeyra , e a outros naõ menos eftimaveis , que como

de aíTumpto particular a efereveraô com dirTuíaõ na matéria ,

c com fuperabundancia de erudição no eftylo.

36 Nafceo o Senhor D. Joaó aos oníe de Abril do an-

no de 1357 na Cidade de Lisboa, Capital , ea mayor do

Reyno ; que naõ devia ter berço menos famoío, e dilatado,

hum príncipe, que nafeia com eftrella para fubir ao Throno *

e com grandeza de coração capaz de comprehender , para

bem governar, todos os Impérios do Mundo. Seu Pay, que

foy El Rey D. Pedro I. nunca fe efqueceo de hum vaticínio,

que vira em íonhos, cujas apparencias confrontarão com efte

filho. Figurou.fe*lhc > que todo Portugal íe abrazava , e fe

Tom. 1I? P con-
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confumia com hum geral incêndio; mas que efte menino fa-

cilmente o apagava: o que lendo referido a hum Judiciário in-

telligence , lhe deo firmes eíperanças de huma grande profperi-

dade, expondolhe o fonho , mais como reprefencaçaò verda-

deira da boa fortuna , que como annuncio contingente da fan-

tafia mal regulada. Aílim o defcobrio depois o tempo , quan-
do íe vio, que a Divina Providencia havia nefte Príncipe defti-

nado para a Coroa Portugueza hum Succeííor nao imagina-

do, mas devidamente admittido, quando, quebrada a linha

dos Reys , elle fe achava hábil para a continuar, nao menos
pelo direito, que tem moflrado os eruditos Efcritores defte

aílumpto, que pelas virtudes moraes próprias dos Príncipes,

as quaes heroicamente unidas nefte , o conâituiraõ na aceita-

ção univeríal do Mundo hum Rey perfeito , eporjufta anto-

nomafia : da Boa memoria»

37 Foy o primeiro filho de Rey , que fendo illegitimo,

e naó tendo titulo , fe chamou Dom : tal foy a diíiinçaõ mere-
cida defde as mantilhas , que no trato a reípeito dos Infantes

nao teve differença. Em idade de fete annos , naqualjámof-
trava osbriofos eípiritos , de que o enriqueceraa natureza,lhe

concedeo EIRey feu pay a Dignidade de Meftre de Avis,

armando-o por fuás próprias mãos Cavalleiro ; que não fiou

de outras a honra feita a hum filho
, que fendo-lhe apprefen-

tado por Nuno Freyre de Andrade
(
Meftre da Ordem de

Chrifto, aquém fora entregue ) logo o amou, naõíó por in-

clinação natural , mas pelas muitas virtudes , que delle fe re-

feriaó , baftantes a lhe cativarem, em feu obfequio, as execu-

çoens da vontade. Paífou ao Mofteiro Capital da Ordem a

tomar o habito, e na mefma Villa de Avis , onde o Moftei-

ro eftá fituado , fe criou com tantas ventagens no precifo

aproveitamento das melhores doutrinas, que ainda nos annos

mais tenros, profundando as raizes das íuas fólidas virtudes ,

\eyo a fer hum firme exemplar de bons coftumes : e pofto

que nao fe inclinou ao eftudo das letras , 'nao foy por inep-

tidão, mas porque applicado fempreao exercício das armas,

era mais do feu génio eíta laborioía difciplina.

38 Morrco EIRey D. Pedro: e ficando o Meftre de
Avis taõ atrazado na idade, que fó contava dez annos , co-

meçou a governar-fe com tal prudência , que fendo naquelle

tem-
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rempo as defgraças commuas , e contagiqfas , elle fefingular

rizou na fortuna , e veyp a fer em Portugal o único remédio

da laude publica. Mas antes de chegar ao fim, queoCeolhe
deftinara, naõ lhe faltarão occaíioens de fofrer incommo-

dos , evitar injurias , defcobrir traiçoens , e triunfar de tantos

perigos , quantos em todo o infaufto goVerno do novo Rey
D. Fernando feu Irmaó por differentes meyos lhe fobrevie-

raó. De tudo fahio illefo com o poderoío foccorro da$ próprias

idéas , miniftradas fem duvida pela Providencia Divina par

xa fegurança , e confervaçaõ de huma vida , que faltando, era

certa a ruina > e irremediável para os Portuguezes a alienação

do feu Império. Muitas forao as cabeças , que o vicio do odio^

como Hydra infernal, levantava a cada inftante para lhe muitir

plicar os inftrumentos da morte .* porém ainda quando fuípen-

£0 o braço naõ podia contra ellas mover a efpada 5 femprefem

ferro as cortava com gloria tanta , que a induftria parecia n\ú$

que natural , e quaíi milagrofo o modo, com que efte Hercules

Luíitano, inflammado no zelo da Patria3 lheapplicavaoscaute-

rios , e extinguia o damno. ;

39 A Rainha Dona Leonor Telles, que para

e

da Monarquia havia confeguido ( mais pela fermofiíra , que

por outros predicados
)

que ElRey D. Fernando a recebefle

por eípofa^j foy a mais declarada , eperniciofa inimiga do nof-

ío Príncipe. Sabendo, que eíie naô íofria a amiíade , que ella

continuava com o Conde de OuremJoàô Fernandes Andeifo,
e que a mefma Mageflade y por confiar no conhecido valor

de íeu irmão, lhe haVia encarregado o defaggravo de certa in-

juria , conferindo com o mefmo Conde k e com, outros vali-

dos , (
que conftituiaõ aquelle horrendo monftruo ) o modo de

fe fruftrar o intento 9 uíbu das máximas>que em femelhantes

cafos lhe didavaofeuorgulhofoj e penalizado coração: de for-

te, que acufando o Príncipe de huma inventada culpa na prefen-

ça delRey , que era de génio inconfíante , o fez mudar de pa-

recer em tal forma* que julgou fer merecedor de caftigo o mef-

mo, que antes elegera para fer arbitro da própria vingança.

40 Por caufa da mefma Rainha íe haviao retirado para

Caftella os dous Infantes > D. Joaó, e D. Diniz, irmãos do Mef-
tre de Avis; o primeiro padecia huma rigorofa prizaó de pezados

ferros, fem outra culpa â que a de julgarfe legitimo fueceífor do

Tom. II, D z Rey
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Reyno de Portugal

, que a Rainha injuftamente queria que

pertencefle a EIRey de Caftella pelo matrimonio, que con-

tratara com a nolla Princeza lua Filha Dona Beatriz. O íe-

gundo tinha cahido na indignação do Meftre, por haver tomado
armas contra a Pátria , onde governava a Rainha , cuja maõ
elle nunca quizera beijar. E fendo que o Meftre de Avis
dentro em Caftella ficaria fogeito ás penas do Infante D. João,

por fer do meímo íangue Real , que lhe dera o direito para a

Coroa; occorrendo também aodioía circunftancia de haver já.

obrado na Campanha contra o mefmo Rey de Caftella acçoens

memoravesis por parte de Portugal ; ainda aííim pôde a Rai-

nha foggerir a EIRey ( e fazello crerj que o Meftre de Avis

eftava difpofto a partirie para Caftella , aonde naõ era con-

veniente j que houveíle novo pertendente ao Reyno; porque

talvez efte com melhor fortuna , do que feu Irmaõ , viria com
a liberdade a confeguir , o que o outro naõ podia pela impoí-

fibilidade da prizaô. Para melhor fegurar efte artificio , fingio

cartas com tantas apparencias de verdadeiras , que EIRey lo-

go as teve por fifcaes do delicio : e fem outro exame mandou
plrender ò Príncipe , que obedeceo fem repugnância , tendo

pára fofrer efte excedo
(
quando delle fe lhe encobria a caufaj

pàfmofa magnanimidade.

41 Entaô fe conhecerão os quilates daquelle animo Real,

que eftando gravemente opprimido com o rigoroío trato, e

violências da prizaõ ( ao meímo tempo, que como innocente

vacilava acerca do motivo da experimentada calumniaj fem-

pre o feu valor era o mefmo, que pelo exterior fe lhe per-

cebeo nas profpéridades. Efte foy o primeiro crifol da fua

paciência, bem apurada pela tyrannia dos grilhoens, ecadêas

que ârraftou , como íe foíTe hum humilde , e já convencido de

linquente. Tal era contra elle a paixaô da Rainha , que chegou a

mandar alta noite dous fuceííivos Decretos com a firma delRey,

para que Vafco Martins de Mello fem dilação lhe fizeíTe cor-

tar a cabeça. Porém o prudente Miniftro , que nas acçoens

do Meftre defcobria virtudes indignas de femelhante execu-

ção, e na Rainha capacidade para falfificaras Ordens, efpe-

rou que amanheceíTe , e coníeguio que EIRey conheceííe a

deteftavel aftncia da inimiga, até que o Ceo acodio pela in-

nocencia do Príncipe , fazendo 3 que a meíma Authora do feu

dam-
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damno ( por huma diífímulada politica ) viefle a moftràr, que

interpunha todo o feu valimento para lhe alcançar o remédio;

de forte, que poftoo Meftre de Avis em liberdader fe oftentou

mais generoío ,
que oífendido no modo de agradecer aquella

fuípenfaõ da injuítiça , aquém lha fez taó abominável, que

chegou a degenerar em crueldade.

42 Depois da morte delRey D. Fernando, quando a

dita Rainha D. Leonor Telles adminiftava o governo, quaíi aos

feus olhos dentro do Paço, caftigou o publico delido do Con-

de de Ourem Joaõ Fernandes Andeiro , tirandolhe a vida com
aceitação tao univerfal do povo , que defde aquella hora íe

começou a unir, e com íolemnidade oacclamou Defenfor, e

Regente do Reyno. Da íua notória actividade, e bemexpe*
rimentado valor , inferio o dito povo , que fe pela ifençaô da

Pátria taó zelofamente procedera ,
quando fó para a íuperion.,

dade delia tinha o jus directo, melhor a defenderia com os

exercícios do poder, até íe deftinar a cabeça, fobre a qual des-

via aíTentar a Coroa. E porque a íua, por todos os princípios

era a mais proporcionada para efla iníígnia , depois de obrar

em dous annos contra as forças de Caftella proezas dignas

de eterna memoria, no de 1385 em huma quinta feira 6 de Abril corMd«R£J.

foy eleito Rey deftes Reynos pêlos três Eílados nas Cortes

convocadas á Cidade de Coimbra. Para efte fim algumas di£-

íiculdades fe vencerão ; porque na occaíiaõ, em que fe tomou

eíte acordo, muitas peflbas poderofas, queíéguiaô difTerente par-

tido, fe valerão de outros meyos , pofto que cederão em bener

fício do novo RTey ; porque fatisfeitas todas as duvidas, e co-

nhecida a liberdade dos Eftados para o elegerem, comeíta mef-

ma oppofiçaÓ contraftada mais ereíeeo a gloria do Triunfa*-

uor.

43 Reconhecido já por fupremo , e abfoluto fenhor

defta Monarquia ( com applauíotaõ univerfal, queatêoCeo
notoriamente permittio , que fe vifle hum milagroío anun-

cio da confeguida felicidade) entrou ElRey nos cuidadosde

fatisfazerás eíperanças , que todos punhaó na fua actividade,

para concluir a importante cauía da defenfa , iíenfaõ , e tran-

quilidade do Reyno. Favorecido da mefma providencia , que

o deftinou para impunhar o fceptro , fe foy fegurando no

throno de maneira, que bailava o feu nome para caufar aos

.V neu-

defempenhand©
a obrigação.
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neutraes refpeito , aos inimigos pavor. Naó dava paííopara pe-

leijar, que naô paraíTe vencendo. Contava pelas occaíioens as

viòtorias: e fe eftas alguma vez lhe tardarão, era íem detri-

mento da reputação
j porque da mayor difficuldade, depois de

vencida, fe lhe multiplicarão os créditos. Muitos gozou em
todo o íeu reynado ; porque confederada a fortuna com os feus

merecimentos , lhe feguráraó huma continua duração defuc-
cellos proíperos.

44 Se algumas adverfídades o ameaçavaó , logo fe def-

vaneciaõ , como temerofas da conftancia, com que eík Heroe as

defprezava; fendo muito para admirar a promptid^ó, com que
os authores do feu prejuízo fainda quando elle os fofriaj eraõ a

feu tempo pela juftiça Divina caftigados. Nunca nas emprezas
árduas fe lhe propoz difficuldade , nem já mais nos perigos

moftrou , que tinha receyo : e pofto que nas occaíioens , aon-

de era precifo , que governafle a prudência , uíava de cautelas,

íempre era moftrando, que naõ alterava o animo, nem ad-

mitia medo. Na campanha defanimava os contrários fó com
a prefença , e aos fubditos infundia brioíos eípiritos com o ex-

emplo : de forte, que íe muitos Príncipes ficarão gloriofos na
voz da Fama por algumas diítinclas acçoens feitas em huma
dilatada guerra ; efte inviclo Monarca fó nos prelúdios delia

obrou coma excellencia de as eftabelecer nas virtudes, que al-

guns Heróes defconheceraô, e outros nao praticarão.

45 Nos feu s Exércitos era mais a força, que o appara-

to j mayor a refoluçaô , que o numero dos foldados : e /obre

tudo foy femprc admirável huma evidencia , de que nelles o
poder Divino aííiftia para a íegurança das felicidades. Além de
outras provas bem ordenadas pelos allegados Eícritores , baf-

ta refleclirmos no ultimo remédio, com que o Ceo, declarado

pela noíTa parte, acodro no apertado íitio de Lisboa a efte Prín-

cipe. Reduzido |o povo , que fielmente o amava , ás penozas

miferias da fome, por falta de todo o humano foccorro ; af-

fligio ao arrayal contrario com a fulminante eípada da peite:

a qual, depois de lhe diminuir com duros golpes o numero
dos Soldados taó aprefTadamente , que houve dia de fe darem
á fepultura mais de quarenta

,
poz ao inimigo em retirada, e

ao noflo Defenfor em caminho mais breve de chegar á fupre-

ma dignidade» que lhe prevenira. E ainda hoje parece moral-

men.
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mente impoííivel, que efte Príncipe, tendo contra fíaquelle
poderofo Monarca, empenhado na Campanha com todas as for-

ças deCaftella, e com a própria peíloa, tendo também con-
tra fi a mayor parte do noíío Reyno

, que íeguia ao dito Rey,
pudeíTe fem fuperior concurfo ao mefmo tempo rcíiftirlheera

Lisboa , desbaratar fuás efquadras no Alentejo, e difpor na
Cidade do Porto huma formidável armada. Talvez que pofto
o Reyno em outras circunftancias, naò chegaíTe com facilida-

de a confeguir tantas glorias juntas. Porém moftrou o Senhor?

que premiava o merecimento da íua re&a intenção
(
porque

íegundo vimos efcrico da própria letra do mefmo Defeníor )
a ninguém queria tirai o alheyo, Já impedia > que naò tir(tj~

fem, o que era noffo.

46 Na meíma occaíiaõ defte rigoroso aíTedio , e em
muitas mais, que íe referem nas fuás memorias, o livrou a al-

ta Providencia de varias conjuraçoens , pertendidas pelo Rey
de Caílella , e ajuftadas pelos que com diíTimulaçaõ obede-
ciaÕ á fua voz , nas quaes chegou aos últimos perigos de per-

der a vida. Deícubertas as traiçoens , fez brio de ufar de
clemência com os culpados. As.mais das vezes ficou fatisfei-

tocom deílerralos da íua companhia , depois que para exem-
plo mandou executar em hum o necelTario cafíigo. Con-
tentava-fe religiofamente fó com lhe naò fakar o Ceo coma
defenfa : benefício queíe deve attribuir , naõ tanto á fua inno-
cencia,quanto á jufliça da fua cauía ; porque comparadas entre

fi ambas eftas virtudes, íempre Deos favorece ajuftiça, ea
innocencia infinitas vezes padece.

47 Entre outras egrégias virtudes, com que ofeuge-
nerofo efpirito fe adornava , muito refplandecia a falta , que
fempre teve de ambição para os governos, e ainda para o ti-

tulo, que veyo a gozar , mais por força do merecimento , que
por applicaçaó da mais fuave diligencia. Bem declarou o leu

defintereíle nas primeiras acclamsçoens , que teve de Rege-
dor, e Defeníor do Reyno; pois bailando lhe o admittilas , e
feguralas com adjutorio dos feus afFeiçoados

,
quiz primeiro na

Igreja de Sao Domingos juftificar a íua ifençaó ; e depois que
foy convencido das razoens dos aíliftentes , entaô defempe-
rhou o lugar com as ventagens , que authorizaõ as Hiftorias.

Nas Cortes de Coimbra , quando foy eleito Rey 3 fendo que

a ele-
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a elevação ao Throno lhe podia tirar da memoria a diferen-

ça do leu nafcimento a refpeito dos Irmãos legítimos , elle

mefmo com humildade heróica a confeíTou : e depois que fe

lhe naõ admittio a eícufa dada com o pretexto da indignidade,

que em fi conhecia, aceitou a Coroa, proteftando , que lhe

naô tomaria o pezo, íe os Infantes feus irmãos naõ eftiveífem

para a fuftentar notoriamente impofíibilirados. E podendo am-

pliar o feu domínio com o direito, que os Duques de Lencaftre

nelle cediaÕ , dando-lhe por Efpofa a Princexa Catharina, a

quem indiíputavelmente pertencia o Reyno de Caftella, elle,

íem embargo de lhe fer a fortuna favorável , recufou o inte-

reíTe em beneficio dos feus vaíTallos, para os quaes muito de-

fejava os alívios da paz , e naõ ohrigaçoens novas para mais di-

latada guerra. Mas aceitou para Elpofa a filha do primeiro ma-»

trimonio dos mefmos Duques, João de Game, e Branca fi-

lha herdeira de Henrique, Duque de Lencaftre, Conde de

Leicefter.

48 Recebeo-fe com effeito em 2. de Fevereiro do an-

uo de 1387 com aquella preclariífima Senhora , que foy a

Rainha Dona Filippa, na fermofura , diferiçaô, modeftia , e

outras perfeiçoens exteriores admirável $ e pelas fuás íublimes

virtudes ( heroicamente praticadas no íerviço de Deos , e

amor do próximo ) foy ainda em vida eftimada com venera-

çoens de Santa. Defta Heal uniaõ houve huma fuccefíaõ glo-

riofa , e dilatada ; porque nafceraÕ os filhos feguintes. Dona
Branca , que morreo menina. D. Affonfo , que morreo de

dez snnos, e eftá íeu corpo fepultado na Cathedral de Braga.

D. Duarte, noíío amantiílimo Bemfeitor , que fuecedeo no

Reyno. D. Pedro, Duque de Coimbra, cujo talento íe deo

bem a conhecer nas obras, que efereveo. Fez huma larga pere-

grinação pelas partes mais notáveis do Mundo. Cafou com a In-

fanta Donalfabel, fiíhadelRey D. Pedro IV. de Aragão, e eflà

feu corpo íepultado no Morteiro da Batalha. D. Henrique Du-

que de Vifro, Meftre da Ordem Militar de Chrifto, íábio,efpe-

cialmente nas Mathematicas ; profelTor de infignes virtudes, e

perpetuamente cafto. D.JoaÔ Meftre da Ordem de Santiago,

Condeftavel de Portugal, alflnalado no amor da Pátria ; o qual

cafou com Dona líabel, filha do Conde de Barcellos D. Af-

fonío , que foy o primeiro Duque de Bragança. D. Fernando

Meftre
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Meftre da Ordem de Avis , que morreo cativo em Africa com
tal reísgnaçaõ na vontade de Deos , e taó rara paciência nos

tormentos dados pelos infiéis, que delle no livro dafuavida

fe referem muitos milagres, que Deos obrou pelos íeus mere-

cimentos, de forte
,
que a piedade Catholica o reconhece com

a denominação de Martyr. Finalmente Donalíabel, que ca-

iou comFilippe, Duque deBorgonha 5 Inftituidor da Ordem
doTufaó.

49 A todos eftes filhos educou a Rainha em Santo te-

mor de Deos, naõ menosxom a doutrina, que com a efficacia do
feu exemplo^ inclinando-os naõ íó ás armas 3 como próprias dos

Príncipes , mas também ao uío das letras
,

para as quaes teve

applicaçaõ, mais deprofeííora , que de curioía. Era taõ dada á

liçaó dos livros
,
que nefte exercicio gaitava o tempo livre das

occupaçoens do feu emprego. Rezava todos os díasoOíficio Brev,Vio Por

Prenda*, e vir-

tudes da Rai-

nha.

onde rezava.

Divino s que entaô naõ era conforme o Breviário Romano, por

nao eítar efte ainda admittido no Reyno , como daremos a ler Mf* »«>»• m»?

na Diífertaçaõ ; mas fim na forma do Breviário da Igreja de
Sarisburí em Inglaterra , cujos Ritos íeguio o Bifpado de Lis-

boa, defde o tempo delRey D. AfFonfo Henriques
, pelos an-

nos de 1038 até o governo do Cardeal Infante D. ArTonfo,

que fendo Arcebiípo, recebeoo dito Breviário Romano , e os

Ritos, que enfinaò os Pontificaes defta Primaria Igreja. O pri-

meiro Biípo defta Diocefe depois da expulfaõ dos Mouros D.
0ffido D . /

Gilberto, Ingíez de nação , foy o que introduzio aquelles Ri- «'enío

tos em todos os Offlcios Divinos, que fe difpuzeraõ porfua
direcção: e a meíma obfervancia havia no tempo da Rainha
Dona Filippa , aílim na Capella Real , como na do Infante D.
Fernando. Rezava pois a Rainha pelo Breviário de Sarisburi o
Oíflcio , que ( fegundo refere o Author da antiga Chronica de
feu Eípofo EIRey D. J020 ) era naõ bem ligeiro de ordenar.

IVÍas fem embargo da fuaextenfaó, ella o fatisfazia taõ perfei-

tamente , que edificava aos Sacerdotes ; e com tanta intelli-

gencia nos Ritos , que aos meímos Ecclefiafíicos adminiftrava

na matéria delles as melhores doutrinas.

50 Foy efpecial mente devotado noíTo habito , erece-
J£'£

° tkii

beo com grande eftimaçaÕ o noíTo Santo Efcapulario , que
fempre o trouxe , íem faltar á obfervancia dos que, mediante
efta infignia denoíla Mãy SantiíTima do Carmo, feprezaõda

Tom. II. E
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íua adoptiva filiação. Honrava, quanto podia, aos noíTos Reli-

gioíos, e corh particularidade aos Doutores Anglicanos , en-

tre os quaes muito íe diftinguiraõ, o infigne Frey Gualtero

Diífeo, Doutor pela Vniverfidade de Cantabrigia, que (fe-

cundo eferevemos já ) fora Confeííor de íeu Pay o Duque de

Lencaftre , ede íua íegunda mulher, Confiança, herdeira da

Coroa de Caftella ; e como eíle authorizado Varaõ veyoaefte

Reyno com o emprego de Núncio Apoftolico, fez-lhe todos

aquelles favores, que aílentavao bem na dignidade: o Doutor

Frey |Goroes de Santa Maria , cuja vida , e acçoens acabámos

agora de eferever : e o DoLtor Frey Aífonfo de Alfama, aliás

Leitão , de cujas mãos recebeo o Santo Efcapulario. Havendo

no mefmo tempo entre o noffo inclyto Condeílavel , e EIRey

certo litigio acerca de humas terras , e abras de mar , das quaes

eftamos de poíle alem do Tejo em Corroyos
;
por intervenção

da Rainha ( em todootempo medianeira da paz ) fízeraõ nu-

ma amigável compofiçaõ por Eícritura , na qual também el-

la affinou , como confta da Cópia , que fica lançada entre as

provas do noíTo primeiro Tomo. Vivendo pois efta ferva de

Deos fempre exercitada em todas as virtudes Chriftãas até o

anno de 14.15 , nelle aos 18. de Julho entregou ao Creador o

íeu innoceote efpirito, deixando no Mundo evidencias para

piamente crermos , que fe lhe multiplicarão as Coroas, pela que

mereceo de gWia. Seu venerando cadáver, que depois de

quatorze mezes foy achado incorrupto , e odorífero, fe trasla-

dou do Morteiro de Odivellas para oda Batalha, aondecom

primorofo artificio fe lhe lavrou mageftofa Urna.

51 Grande Ventura teve efte feliciííimo Rey em achar

Efpofa digna do feu merecimento. Porém encontrou forte

igual na incomparável fidelidade do noflb mais que grande

Heroe , nunca dos mayores do Mundo excedido, D. Nuno Al-

vares Pereira , cujas acçoens , e virtudes, capazes de fe repe-

tirem em todos os Fartos de Portugal , ficaõ eferitas no abbre-

viado Compendio, que delias fizemos , aílim pela fumma obri-

gação, em que lhe ficamos , como pela gloria , q-ie nos deixou

de haver lantamente profeíTado o noílo Jnítituto. Eíle pois,

qne fuperior aos limires devaííallo, merecia o nome de ami-

go, e de companheiro no trato do Príncipe, foy o mais pro-

porcionado inrtrumento do faufto principio , e ditofo fim de fi-

car
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ficar exaltado no Throno ; porque refpirando incêndios de
zelo em beneficio da Pátria , e conhecendo o quanto era con-
veniente aííegurar a vida do mefmo Príncipe, para ficar domi-
nante ; ao tempo , quecom numa das mãos contra íeus inimi-

gos impunhava aefpada, com a outra entre os Naturaes lbç

tecia a Coroa. As armas defle Heroe eraõ da condição dos
rayos , que mais felizmente feriao, aonde encontravaõ mayor
reíiftencia. Mas ainda aflim pôde duvidar-fe, quaes eraó mais
éftimaveis íoccorros, fe os golpes delias , íe a vivacidade do
íeu entendimento para os coníelhos. A eftes venerava EIRey
como miniftrados pelo amor fem defeitos na verdade. Só
com o parecer delle, contra o dos outros Fidalgos, abraçou a oc-
cafiaõ, que fe lhe oífereceo de poder celebrar o triunfo mayor,
que tiveraó as armas Portuguezas contra as Caílelhanas , quan-
do alcançou a Vitoria da celeberrima batalha de Aljubarrota ;

de forte , que eílimulado o mefmo Rey daincontraftavel re-

íoluçao do inviclo Condeftavel
, primeiro deo paííos para o

buícar, e feguir, do que para mandar, e vencer na Campa-
nha.

5 2 Huma das mais recommendaveis acçoens deíle ineli*

to Monarca foy a conquifta de Ceuta , Cidade forte da Afri-

ca. Ficou com a eftimabiliííima gloria de fer o primeiro Prin*

cipe Chriffaõ, que depois da invafaô dos Mouros na Hefpa-
nha, paíTou a Africa a bufcalos, afim de mais dilatara Fè com
o deflroço dos feus inimigos. Entaõ fe conheceo ouniverfal

refpeito
, que o feu valor lhe adquirio entre os Príncipes da

Europa. Muitos temerão o formidável poder, que elle ajun-

tava , em quanto lhes naõ conílou
, que fe dirigia contra os

Infiéis. As Embaixadas, que neíTa occaííao chegarão á Cor-
te com o deíignio de penetrarem o intento da guerra, juí-

tiíícaõ efta verdade. Porém tal foy a prudência delRey,
que todos voltarão fatisfeitos , e nenhum com intelligen-

cia do íeu projecto. Sogeitou com effeito ao feu império a Ci-

dade de Ceuta com tantos créditos da nação Portugueza , e

tantas glorias do nome Chriftaõ
, que ferviraõ de largo af-

fumpto a innumeraveis Authores de fingulares eferitos, aos

quaes nos remetemos. Nefta rnefma occafiao moftrou o Mo-
narca a felicidade, que merecera do Senhor, em poder mul-

tiplicar , e propagar em defenfa da Religiaój heróicos efpi-

Tom. II • E % ritos
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ritos ; parque os Infantes feus filhos obrarão tao primorofa-

mente neíla guerra, que fem differença , ou nas idades , ou

nas forças, parecia, queaseípadas de todos eraõ empunhadas

pel
;
a mefma ditofa maô de feu AuguftoPay ,

que nas batalhas,

por mayor que fofle a refiftencia , naõ perdia golpe.

53 Deixamos de referir as muitas, e íumptuofas fabri-

cas (agradas , os magefloibs Palácios , e outros infignes edi-

fícios , nos quaes efte liberaliíTimo Príncipe eternizou o feu no-

me ; porque a mefma grandeza delles publica a magnanimi-

dade do Fundador. Também naó expendemos
(

por ferem

copiofiíTimas em numero ) as demonftraçoens , que fempre fez

da fua innegavel ger.erofidade ; e ainda que alguma vez pare-

ceo declinar delia, pelo intento, que teve de reunir á Coroa algu-

mas terras, que havia dado em remuneração de ferviços ; veyo

depois o tempo a medrar , que fora mais artificio politico, do

que verdadeira refoluçaõ. Em fim naÕ individuamos as outras

acçoens de piedade , que correm impreíTas
;
porque baila mof-

trarfe pelo dedo o Gigante ,
julgando os Leitores pelas circuns-

tancias das virtudes feguintes a excellencia de todas as que

exemplarmente praticou na vida.

5 4. Por cauía da fumma devoção , que teve a noíTa Mãy
Rçeebe o santo Santiílima do Carmo , rççebeo publicamente das mãos do Vigá-

rio Geral Frey Affonío de Alfama o Santo Efcapulario, e fe conf-

tituio confrade. Confia que efta acçaó fora celebrada na Capella

Mor, logo que a efte Convento chegarão os Religiofos; queren-

do com o {eu exemplo eftimular aos vaíTalos para o mefmo fim.

Fazia gofto de afTivtir aos noíTos Offkios Divinos, encorporan-

do-fe com a Çommunidade dentro do Coro. Algumas das nof-

ías Cerimonias eraõ tanto do feu agrado , que naó oceultava o

louvor , quando por ellas lho merecíamos. Efpecialmente fa-

bemos , que applaudio muito o noíío Rito particular de expor-

mos o SantiíTimo Sacramento no Intróito da MiíTa ao dizer-

fe ovçrfo Gloria Patrly &c. quando nas feiras folemnes o Se-

nhor fe fazmanifefto. A primeira vez quereBedio nefta par-

ticularidade» foy na ocçafiao, em que aííiftia â folemne fefta da

puriffima Conceição da Virgem Senhora NoCTa, e prometteo que

havia deeftabelecer o mefmo tifo na fna Capelk.Naõ duvidamos»

que nella perfeveraileaté a entrada do Breviário Romano: mas
como he grande a dirjfuíaõj comquenefta matéria temos falia-

do,

Eicapniario.
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do, toda a repetição hefuperfluâ. A fefta da Conceição já na-
quelle tempo entrenós fe continuava com grande folemnidade:

$ por fer das mayores da noíía Igreja , vinhaó fazer a ella af-

íiftencia as Peflfoas Reaes, fatisfazendo á fua devoção, eau-
thorifando o noífo aók>.

55 Tanta era a frequência defte Príncipe com toda a fa-

milia Real no Coro, que chegou a concorrer para feeftabele-

cerem Leys fobre o tratamento de cada hum nas funçoens pu-
blicas : e para que as ditas Leys períe veraíTem firmes entre as va-

riedades do tempo, as aílinou com oDefinitorio, fegundooqué
fica declarado ; honra digna de particular eílimaçaò ; porque
naó confta, que outro Rey em Portugal a refpeito das Sagradas

Famílias Religiofas, a que foraò affeiçoados , fizeíTeacçaõfe-

melhante. Porém a circunítaneia de fer o inclyto CondeftaVel
Padroeiro dos Carmelitas , e de eílar profeíTo entre nós, de tal

modo concorreo para eftas demonflraçoens
, que chegarão a fer

admiráveis. Bem fe experimentou nas frequentes vmtas, que
o mefmo Soberano , e o Infante D. Duarte lhe faziao j fendo
nao menos ponderável o extremofo arTeélo

, que ambos deraô

a conhecer , quando na mayor enfermidade lhe afliítiraõ , de
forte que ate depoíitarem o íeu venerando cadáver no lugar

onde o recommendaffem , nunca delle fe apartarão.

5 6 Taõ prompto foy éfte in vicio Monarca em ajudar aos

noflbs Religiofos, que nunca lhe pedirão coufa útil, em que
naõ ficsíTem bem defpachados. Em algumas rendas , que o
Santo Condeftavel deixou a efte feu Convento , perdoou to-

dos os foros , que áfua Coroa pertenciaõ, livrandonos das pen-
foens, e tributos, que dantes lhe pagávamos , tudo em atten-

çaô ao habito, que Veíliamos , fegundo declamo as Efcrituras,

das quaes temos dado as cópias : e fenaõ mediaífe huma atten-

ciofa politica , com que reípeitava as acçoens do Fundador ,

crivei he
, que procederia em noífo favor com liberalidade

mais ampla; porém fazia por moílrar , que agenerofidadeda-
quelle incomparável homem naõ neceííitava de foccorro para fe

deíempenhar nas vemagens da mayor grandeza. Quiz, como
prudente, que aífim como a fabrica do Convento, pelo feu

único Author, fe canftituhio infigne, aífim as íu as rendas pare-

ceffem independentes de alheyoBemfeitor; porque também fó

aquelle bailava para as eHabelecer fuperabundantes. Mas depois

que
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que o Santo Condeftavel nao teve mais que dar

,
por haver da*

do quanto teve 3 entaôcom voluntárias elmolas íupprio a mui-
tas coufas, que fendo neceííarias, naõ podiaô de outro modo
ficar bem remediadas.

57 Depois da morte do Santo Condeftavel , fe moítrou
comnofeo ainda mais generoío ; porque entaó nos concedeo
as muitas mercês 3 que fempre confeiTaremos ; fendo para o
noíío apreço a mayor , o prometer ao Provincial exifiente , que
elle, refpeitando a peíloa do feu amado Condeftavel, faria em
noífa utilidade tudo, quanto lhe houveífemos de fupplicar: e
comeíFeito 5 le a morte nao fe adiantaííe tanto a deíterralodo

Mundo , certamente feria o Carmo o deíempenho da íua grati-

dão para com o noíío eftimabiliflimo Fundador. Porém quan-
do principiávamos a experimentar os feus avencajados favores,

lhe fobreveyo huma indiípofiçaõ conducente a fazello unica-

mente lembrar das conveniências da íua alma 5 da qual , como
verdadeiro Catholico, tratou com diligencias taõ proveitoías,

que todas na realidade eraõ foccorros para a falvaçaó. E como
a doença foy dilatada 3 naõ lhe faltou o tempo para asdiípofi-

çoens neceííarias ; podo que nunca perdeo inftante, porque el-

le mefmo com anticipada diferiçao fe defenganou, de que havia
chegado ao termo final da vida. Por eíTacauía, depois de aben-
çoar a todos os ícus filhos 3 e de haver dado ao Infante D. Du-
arte (herdeiro da Monarquia ) os importantiííimos documen-
tos , que guardou para lhe lembrar naquella ultima hora, dei-

pedido totalmente das creaturas , íe entregou a Deos pela

boa direcção de virtuofiíTiftios , e doutos Religicfos, quelhe
encaminharão oefpiriro, mais alegre com a eíperança de falvar-

fe, do que trifíe pela feparaçaõ, que fazia do corpo.

58 Acabou com efteito a vida temporal eíle píiilímo

Príncipe no dia 14. de Agofto do anno de 1433 : e pareceo
faufto annuncioda fua falvaçaó o acontecer nelle o feu traníito;

porque aMãy de Deos, de quem fora fempre devotiííimo, nef-

te dia ,
que he a vefpera da íua gloriofa AíTumpçao , lhe conce-

deo a fua mais aílinalada vitoria , qual foy a de Aljubarrota. E
comoefta ultima era a mais neceflaria para bem de fua alma, pia-

mente devemos crer
,
que feria igualmente feliz em compara-

ção da outra , que em femelhante dia , fe reconheceo importan-
te para beneficio áo Reyno.

59 Vi.
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59 Viveo 76 annos, e quatro mezes, dosquaesrey-

nou 48. Sua morte foy geralmente íentida com profufaó de la-

grimas illuftres , e humildes. Seus louvores eraõ inceílantes na

voz dos vaílalos , que lembrados de que fora o íeu libertador,

moflravaõ o muito , que fentiaò naõ caber na íua poffibilida-

de o perpetuarem-lhe a duração no Throno. Seu corpo foy

levado aos hombros do Rey iucceíTor , e dos Infantes para a

Cathedral defta Cidade de Lisboa , Templo magnifico , chama-

do actualmente Bafilica de Santa Maria ; onde o mefmo de-

funto Monarca fizera compor até a ultima perfeição a Capella

do invicto Martyr Saó Vicente , feueípecialiffimo Advogado.

Alli em fumptuofa Eíía foy feu refpeitado Cadáver depoííta-

do, para fe lhe celebrarem folemnes Exéquias , das quaes fal-

landoos Efcritores aflirmaõ, que excederão na pompa, a quan-

tas fe haviao feito em Portugal ; até que com a decência, a que

chegou o empenho Régio , foy trasladado para a Mageítofa

Igreja do Convento da Batalha , cuja fagrada fabrica mandou

lavrar para fatisFaçao do voto, que fizera á Rainha dos Ceos, e

para jazigo próprio ; pois em correfpondencia á grandeza da

Peííoa, naó cabiaó as fuás illuítrhlimas cinzas em limitada Ur-

na , e (o com proporção ( como eftimadas Relíquias) fecon-

fervaõ naquelle taó primorofo, como avultado Monumento.

'§) III.

Noticia do UlufiriJJi?no D. Frey A/varo , Bifpo de Syhes no

Reyfio do Algarve.

60 T) Em poderíamos deixar em filencioas honradas

JD memorias deite grande Prelado , vifto que foy

filho da ReligiofiíTima Província do Carmo de Andaluzia. Po-

rém baila haver fido natural deite Reyno, e eílar nelle a fua

Diocefe, para nos pertencera individuação dos feus edifica-

tivos progreíTos. Poucas faô as notícias, que achamos deite

egrégio Varaõ ; e as que temos, manarão daquella Sanca Pro-

víncia , humas por informação vocal , outras por eferitos de

Authores Caftelhanos. Os Portuguezes, como íeoaíTumpto

foíTe eftranho, o deixarão ; mas agora, pela razaô infinuada , o

eítimamos como próprio.

61 No
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6r No Convento da Villa de Gibraliaõ no Reyno

de Andaluzia (hum dos mais antigos de nofla Ordem na Eu-
ropa ) tomou o habito, e profeílou o infigne Frey Álvaro,
que certamente íabemos haver fido Portuguez ; mas igno-
ramos o nome da íua Pátria , e dos feus Progenitores. Foy
exemplariffimo nas virtudes, e nenhuma houve, que elle a
naõ praticaíTe em gráo fublime, fendo entre todas a mais
heróica huma perfeita obfervancia do feu Inftituto. Por elTa
cauía fe começou a fazer , naõ ío eítimado naquella Villa;
mas em toda a Hefpanha geralmente bem aceito; de forte,
que o feu nome deu brado, e o acclamou benemérito dos
empregos da mayor aiuhoridade. ProfeíTou muitas fciencias
próprias do feu Eítado. Poièm na Sagrada Theologiafoy co-
nhecido por hum graviílimo , e admirável talento.

62 Por caufa dos feus relevantes merecimentos foy
eleito Bifpo de Sylves no Reyno do Algarve, em tempo,
que da noíTa Ordem era Geral o Reverendiífimo Padre Mef-
tre Frey Joaõ Faci , entre os annos de 1434, e o de 1450.
Naquella Dioceíe dejempenhou as obrigaçoens de verda-
deiro Paftor

; porque no tempo , em que as inquietaçoens
das Corças davaõ mais liberdade aos vaííallos para vive-
rem menos reformados

, elle confervou o feu rebanho taõ
ifento de vícios, que a íua igreja fervia de exemplo ás ou-
trás , cujos Prelados cuidavaô muito na fua particular obri-
gação. Deite illuftriffimo Bifpo fazem fuccinta menção o Ve-
nerável Padre Frey Miguel de Fuente , o Padre Frey Ma-
noel Romaõ

, e mais diítintamente o Padre Meítre Ftey
Diogo Coria Maldonado, o qual fallando no feu idioma, diz
o feguinte.

63 „ En eitos tiempos fue aíTumpto en Obiípo de
„ Sylves el muy virtuofo,y no menos doclo Maeítro Fray
„ Álvaro, hijo dei Convento de Gibralion deita Provin-da de Andaluzia; el qual dió a la dicha cafa la hafienda

,„que tieneoy; porque de Ia haíienda , que el Infante Dori
„ A lonfo de Lacerda fedexó ( como era la Villa de Cartaia , y„gran parte de la Villa de Gib-alion com muchas tierrasdefu
; ,
termino

) ni un palmo de tierra entonces poíTeia
, por tener-

„lasen fu poder los ExcellentiíTimos Duques de Bejar, co-
„mo las tienen. Como ayanpaffado a fu domínio, pornoha-

»zer
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„ zer ai cafo de la hiftoria , no lo pongo en eíle lugar. Sus Ex-

„ cellencias loíaben; pues lo poílean. Masbolviendoalilluf-

„ tre Obifpo Don Fray Aívaro , coda la haíienda
,
queoy pof-

„ íea el Cármen de Gibraleon , fe la adquirió ai dicho Con-

,, vento, fin dexarle de obligacion , mas de Ia Miíía de Re-

„ íureccion primera en cada ano 5 con fu procefíion, la qual fe

3, canta por el dicho Obifpo.

64 Defta memoria confta o grande amor, que o liberalif-

íímo Prelado teve á fua Religião ; pois ao Convento, que o

educou, enriqueceo com generoíidade tanta, que podendo em Liberalidade d©

utilidade da fua alma deixar aos Religiofos alguns encargos
Biíp0 *

quotidianos , lhes fez o beneficio daquellas rendas , fem alguma

penfaõ, para que tal vez a graça foífe maiseftimavel , porfc

conitituir independente de alguma recompenfa. Naôdeícobri-

mos noticia alguma das particularidades da (ua morte, nem ou-

tras circunftancias da lua vida. Com as variedades do tempo íe

confundirão de tal modo as noticias dos íeus progreíTos , que

com certeza apenas coníla , que tivera a dignidade Epiícopal;

porque até occorrem motivos para fe duvidar, íe foraeleito á raltade ?wi6ias?

inftancia do Monarca defteReyno, donde era natural ; oufe

a beneplácito do de Caftella,em cujo domínio eftava o Con-
vento , em que celebrou a íua Religiofa profiílaõ.

. IV.

Vida , e morte do infigne Padre Doutor Frey Âjfonfo Leitão,

alias de Aljama , Vigário Geral, e primeiro Provincial

defia Provinda,

65 N Afceo eíle famofo Varão na Cidade de Lis-

boa : e temos por certo , que no bairro de Al-

I43 5-

Seu na (cimentai

e nome.

fama ; porque delle lhe veyo o cognome
,
pelo qual foy ain-

da mais conhecido , que pelo appellido dos feus afcendentes,

que era Leitão. Com efte fe aflmava , e com o outro dava prin-

cipio a todas as Patentes , e efcrkos públicos , íegundo vimos

nos que temos encontrado. Por fuperior deftino feafteiçoou

do noíTo habito : e foy a fua vocação taõ efficaz ,
que deixan- c

r°J
v

fl

e™° 0Hde

do na.Patria outras obfervanciííimas Religioens , abraçou fo-

ra delia o noflb Carmelitano Inftituto, que florecia no Con-
Tom. II. F ver>
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vento da Villa de Moura 5 único da noíla Ordem em todoef-

tc Reyno. Alli fez a fua entrada, e profifTaõ com grande pra-

zer de todos osReligiofos , que defde os exórdios da fua vida

Regular o preconizarão benemérito das primeiras eftimaçoens.

Fundavaõ-fe eftas efperanças, naõ fó no aproveitamento da*

virtudes, mas também no muito , que fe adiantou nas feiencias,

eípecialmente na Theologia Efpeculativa , e Myftica; efta, que
fempre conferio com os amantes das efpiritualidades ; e aquel-

la, em que com geral applaufo fe graduou na Univeríidade,

(como íe affirma) de Oxonia, c fempre moftrou que a eníinava,

como confumado Meftre.

66 Foy Religiofo nao fó obfervantiílimo das fuás Confti-

tuiçoens , mas em tudo perfeito. Confta , que todas as fuás ac-

çoens fe dirigiaõ ao ferviço deDeos, e á utilidade do próxi-

mo ; e fe algumas, das que via aos outros obrarem, feordena-

vaó a diferentes fins , lhes chamava acçoens infdices. Emat-
tençaõ aos feus relevantes merecimentos , o noíTo Reverendik

íimo Geral da Oídem , que entaõ exiítia , o Padre Meftre Frey

Joaõ Raudenfe , lhe mandou Patente de feu Commiflario , e
Vigário Geral 5 para que os Religiofos Portuguczes do Con-
vento de Moura, antes de inftituida a Província, tivefTem prom-

pto Superior, a quem recorrer nos caíos mais graves. NaÕ temos

noticia do anno defta promoção; mas he certo, que occorreo an-

tes do de 1 397, no qual tendo já o exercício defte emprego, foy

chamado de Moura , e que exercitara o dito emprego até o an-

no de 1404. Entaó começou aoecupar o mefmo lugar o 1 1

1

u f-

triífimo D. Frey Gomes de Sanca Maria, Biípo titular de Ebron,

como já expuzemos. Mas depois de 19 annos, no de 1423 tor-

nou a fer promovido na mefma oceupaçaõ por patente do nof-

ío Reverendiííimo Geral o Padre Meftre Frey Joaõ Groz, que

também o nomeou Preíidente do primeiro Capitulo defta Pro-

víncia.

67 Sendo eleito Provincial, e coníeguindo a gloria de

ter a primazia no Cathalogo dos que governarão a dita Provín-

cia , a regeo por efpaço de doze annos com o acerto, e prudên-

cia^ que jà declaramos ; de forte que naõ faltando ájuftiça , de
tal modo a executava , que parecia verdadeiramente Pay. Foy
com efpeciahdade amado do noíTo venerável Fundador, e te-

ve das Peíloas Reaes publica eftimaçaõ. O ScreniíTimo Rey
D. Joaò
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D. João da boa memoria , abraçou muitas vezes os íeus òorí-

felhos ,
para lhe dirigirem o efpirito na occaíiaÔ, em que o entre-

gou ao Creador. Para efte eíFeito foy chamado , nao fó por oc*

caíiaõ de miniftrar a abfolviçaõ geral concedida aos Confra-

des ; mas para lhe advertir, quanto naquella hora lhe pareceíTe

importante, porque das íuas letras, e virtudes EIReyquiz fiar

os documentos precifos para a fegurança da fua fáfvâçaÕ.

68 Da íua vaftiÔima fabedoria deo evidentes finaes nas

doutiííimas obras , que efcreveo , muitas das quaes naô fahirao

a luz pelo commum defcuido
, que hoje fe conhece ter havi-

do naquelles tempos. Imprimio-fe hum volume íeu na lingua

Latina ( na qual foyiníigne ) fobreas Colleçoehs de Cafliano

com o titulo Doãrinale Patrum. Confia , que escrevera hum
livro dos .progrefíbs da nofla Ordem. AffirmaD.Joaõ deFer-

reras no índice dos Efcritores do feculo decimo quinto , e íe

acha na undécima parte daHiítoriadeHefpanha ; que também
efcrevera : Del fiel confejero : De/ buen regimen dela jufticia , y
ãe la Aíifericordia. O Padre Meftre Frey Marcos António Ale-

gre de Cafanate teílifica, que alem dos íobredi tos volumes,
eícrevera outras matérias ; mas que nao chegou a adquirir noti-

ciados títulos dos livros : bem que os nomeados baftao para nos

certi6carem, que a fua applicaçaõ foy continua, e para nos

períuadirem, que o feu talento foy hum dos mais coníumados

do Reyno. ^

69 Chegou finalmente ao ultimo termo da vida tao adi-

antado em annos , como em virtudes. Nao lhe aíTufíaraò muito

as evidencias da fua imminente morte ; porque como nella ca-

da dia meditava, para eííe fim fe achou naquella hora bem pre-

venido. Cheyo pois de merecimentos , que appreíentou aos

benignos olhos do noflo Divino Redemptor, entre as lagrimas,

efufpiros dos fubditos, fendo ainda Prelado, rendeo o efpirito,

com huma morte ( na opinião commua ) de predeílinado, dan-

do ate o ultimo bocejo aos feus amados Irmãos os neceílarios do-

cumentos para fe inflammarem no amor de Deos , e no ze-

lo da Religião. Aconteceo o feu tranfito no anno de 1435.
Seu refpeitado cadáver foy com a decência devida íepultado no
Cruzeiro da Igreja defte mefmo Convento de Lisboa , lugar,

que muitos annos eíleve deíhnado para cemitério dos Religio-

fos, Defte doutiíiimo Prelado (alem dos Eícritores já allega-

Jom. II. F a dos)
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dos ) trataõ Auberto Mireo no feu Cathalogo , o Licenciai
do Jorge Cardozo , co Reverendo António Carvalho da Coi-
ta nos lugares, que cita o Padre Meftre Frey Manoel de Sá.

I

§. v. í

De outros Religiofos , que falecerão nos doz»e annos âefte \
>

governo.

7 j\ Lém dos Religiofos, dos quaes acima rizemos

-/Tl a merecida memoria , e dos três infigncs Dou-
tores, Freyjoaó Gallo, Frey Diogo Rapofo , ePieyAfTon-
fo de Mattos, cujas vidas, como pertencentes 20 Convento
de Moura > efcrevemos no Tomo 1. faleceo o Padre Bacharel
Frey Sancho de Ayvar, primeiro Definidor dos que teve a Pro*
vincia , e íogeito , pelas fuás letras, e virtude , de grande dis-

tinção. Acabou também a vida temporal o terceiro Definidor
Frey Ayres da Sylva, Varão exemplariílimo. Naõ menos memo-
rável le fez o tranfito do noílo Santo Condeftavel já referido,
acompanhando-o também ao defpedir-fe do Mundo, o feu imi-
tador no efpirito , depois de haver fido no íeculo feu criado , o
Padre Frey Joaõ Gonçalves. Fora do numero deíles infmuados
falecerão mais no mefmo governo féis Religiofos, cujos nomes
fe achaõ efcritos no livro, que nefie Convento fe guarda, cha-
mado dos Óbitos.

71 Dehumdostaes ( poflo que naõ podemos diflinguir

qualfofle) fe referem coufas maravi hofas. Era grande fervo
de Deos, e ficou o feu nome ignorado

, porque foy mais co-
nhecido pela denominação de Dejpenjeiro ; naó porque tivef-

fe a feu cargo guardar as provifoens comefliveis do Convento,
mas porque as peíloas pias depoíitavao na fua maõ copiofas eí-

molas, para ferem a feu arbítrio diítribuidas pelos pobres, que
el!e diftintamente conhecia: e quando íe ajuntavaô , para as

receberem , lhes chamava Gommtmiâcuk de Cbrifto. Naõ ha-
via coufa útil , que naõ executaíle em beneficio dos neceílita-

dos , ainda que contra fi refultaíTe o mayor detrimento -

7 de for-

te, que fe para lhes adquirir algum donativo lhe era preciío
andar por dilatados , e afperos caminhos , ou deixar de comer
hum

, e mais dias , tudo lhe parecia íuave , e o executava km
TC-
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repugnância. Com total efquecimento do pundonor humano ,

em obíequio da mefma pobreza, tomando entre os próprios

"braços a grande caldeira , em que preparava o comer para aquei-

la íua amada Communidade , ã punhaaolume, è tirava fora'-;

repartindo, onde julgava conveniente, as porçoens para cada
'hum á vifta de rodos.

72 Muitas vezes ficou dias inteirosem jejum , por aeu-

•dircom ò alimento neceffario para íí ásindigenciasalheyás : e
entendia , que efte era o único meyo de poder cabalmentedef-
empenhar o íeu caritativo génio. Daqui procedeo , que os

Prelados lhe impunhaó obediência para naõ faltar ao feu corpo
com o íuftento precifo : c pofto que reíígnadamente obrava
quanto lhe era mandado, fempre lhe fobrevinha humaincón3-

íolavel pena, que muito lhe magoava o coração, defe achar irn>

pedido para effeituár os extremos de fua ardentiílima caridade;

e por efla caufa, ficava o feu merecimento fendo tanto mayor,

quanto efa mais grato â Deos o facrificio , que lhe fazia de taeS

defejos. 1

"

C A P I TUI O IV.
- r v .

*m

•

Do fegunão , e terceiro Capitulo , que os noffos Rehgiofos ceie*

braraõ nefle Convento. Da-fe noticia de algumas eleiçoensy

e ias coujas memoráveis de todo o tempo , que durou

hum , e outro governo.

Effeitos da cari.

73 C
1435

Provin-

Elebrando-fe Capitulo no anno de 7435, por

occafíaõ de haver falecido -o Padre Doutor

Frey AfFonfo de Alfama, foy eleito Provin- ciai. 111.

ciai o infigne Padre Frey Diogo Gil , que no Capitulo antece-
Frcy DiogoGa.

dente fahira eleito terceiro Definidor , e também Prior do Con-
vento de Lisboa. No Priorado íe habilitou para agora occupar

o mais honrofo emprego da Província ; porque de tal modoía-

tisfezas obrigaçoens do feu lugar, que inclinou as vontades dos

Capitulares, para lhe conferirem a nova Prelazia. EfteReli-

giofo era Pregador de grande fama naquelles tempos, e por 5C« e!og:®;

cíle predicado o eflimavaõ muito as pefioas de diftinçâo. E pof-

to que naõ feguio as Cadeiras, com tudo, era conhecido por

dou-
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doutiííimo. Na reforma exterior indicava a natural tendência,

que tinha para as virtudes; íervindo íemprea Deos, aquém por

vocação íacrificouo alvedrio no Convento do Carmo de Mou-
ra , onde tomou o habito , e celebrou folemne profiílaô. Dalli

(como já diíTemos) veyo com os primeiros Religioíos chamados

pelo Santo Condeíravel para o dito Convento de Lisboa, por fer

capaz de inílruir com a doutrina , e edificar com o exemplo.

74 Entrando pois no Provincialado, fuppriointeiraraen^

te a falta , que no lugar fe julgava, que faria aquelle primeiro

Prelado. Nefte brilhavaõ as virtudes , e todas praticava em
gráo perfeito. Venceo com aclos de prudência muitas contra-

riedades , que naõ poderia com o rigor , e menos com o poder.

Para os iubditos valiaÕ mais que os caftigos as fuás admoefta-

çoens; porque as dava taõ acompanhadas de amor paternal
,

que aos delinquentes deixava emendados , e nunca oífendi-

dos. Julgava por dote neceííario nos íuperiores a humildade :

e de tal modo a exercitava 5 que fempre confervou o defprezo

da peífoa, unido com aauthoridadedo cargo.

75 No mefmo Capitulo foy fegunda vez eleito Prior

tíefte Convento de Lisboa o Padre Frey Eflevaõ Rodrigues,

que por haver moílrado a boa capacidade , que tinha para os

governos, fem lhe admittirem a efeufa, que deo para feexi-
«iir da oceupaçaõ , novamente o chamarão para o tal em-
prego. Nelle deíempenhou a ^expectação dos Religioíos, que
lhe conheciaó a particular economia para fer bom Pay de fa-

mílias, e as muitas virtudes, com que coftumava doutrinar aos

filhos da íua difeiplina. No tempo deftes Prelados naõ achamos
coufa notável , cuja memoria le haja de eternizar neíles eícri-

tos. Entende-fe, que. foy poromiíTao dos noíTos Padres anti-

gos , a qual naõ admitte remédio 3 e íó nos deixa motivo para o
íentimento.

76 Durou eíle governo quatro annos
, que íe concluirsõ

no de 1439. Em todo eíte tempo falecerão na Província oito

Religioíos , e alguns de muita dittinçaõ. Os mais memoráveis
foraõ os Pades Frey JoaÕ de Santarém, Lente actual , e infignç

profeílor de várias iciencias , Frey Pedro do Couto, eFrey
Rodrigo de JESUS. Porem nenhum golpe foy para nós taõ pe-

netrante
, como o que nos imprimio no coração a morte do nof-

ío Auguílo Bemfeitor , e declarado amigo 3 o Sereniffimo Rey
D. Du*
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D. Duarte , o qual acabou a vida temporal , achatido-fe na V ii-

ladeThomar,aosa. deSctembrode 1438. Foy o feu traníito,

ainda que pelas circunflancias pertencentes ao efpirito, de gran-

de confolaçaô para o Reyno ; pela falta da íua intelligencia pa-

ra o governo, de mayor pezar para os amantes da pátria. Os
noíTos Religiofos nelle perderão Proteétor, ePay. Além da

honra, com que íempre nos tratou, naô fona vida, mas depois

da morte do Santo Condeftavel , nos fez repetidos benefícios,

que gratos confefíaremos ; fendo o primeiro o de fe conílituir

Padroeiro noflb , e Protector defta Província, fegundoconfta

do Alvará i do qual no Tomo primeiro rizemos memoria.

77 Apenas cingio efte Príncipe a Coroa da Monarquia

cinco annos, fendo que pela vontade dos vaíTallos nunca dei-

xaria de empunhar o íceptro
; porque a docilidade do génio o

fazia notavelmente amado. Logo que lhe fuecedeo no Throno
feu filho primogénito D. Affonío o quinto do nome em Por-

tugal , feguindo as pias inclinaçoens do feu grande Pay , nos

foy continuando muitos favores. A primeira mercê, que por

infíancias dos Prelados nos fez , foy ( ainda na fua menor ida-

de ) a de fe conftituir Protector defte Convento de Lisboa ,

que já então fe intitulava Real. Para eíle erTeito , achando-fe

no lugar de Camarate em companhia da Rainha Dona Leonor,

fualmãy , e Tutora, ena de feu Tio o Infante D. Pedro , De-
fenfor do Reyno , mandou paífar hum Alvará feito á imitação,

do que alcançámos delRey feu pay , no qual Alvará aííinou el-

le 3 a Rainha , e o Infante feu Tio. Delle fazemos menção em
lugar mais próprio , ao qual nos remetemos ; confeíTàndo ago-

ra a liberalidade deites Príncipes paracomnofeo , e a boa dili-

gencia, que com elles fizeraõ para taõ grande honra aquelles

Prelados. Nefte governo falleceraó oito Religiofos, cujas ac-

çoens naõ feachaõ individuadas.

78 Noannoi439, celebrado o Capitulo, fahioeleito

Provincial o Padre Freyjoaõ de Saõ Lourenço, fogeito, que

pelas fuás heróicas virtudes era digniífimo do emprego. Os
outros Religiofos o veneravaó, como o íeu merecimento pedia \

e entre outras íingularidades, a que mais lhe authorizayao ref-

peito , era a fummamodeftia, com que em todas as fuás acçoens

procedia. Naõ levantava os olhos do chão , como fe ainda fof-

fe Noviço. Delles havia íido Meftre no Convento de Moura,

cos

Morte delRey
D. Duarte.
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e os educou com taõ rara inftrucçaõ, que foraõ depois os Relí-

gioíos mais exemplares da Provincia; deíorce, que os Meftres
de Noviços

, que depois lhe fuecederao
,

para obrarem com
acerto nas fuás obrigaçoens

, primeiro ie valiaõ dos feuscon-
íelhos.

79 Sahio na mefma occafiaõ eleito Prior defle Real
Convento de Lisboa o Padre Frey Va fco Pinto

, que teve
lugar entre os memoráveis de Portugal. Porém ainda quedel-
le achámos algumas noticias, dignas de lhe acreditarem a pef-

íoa, faò de tal modo confuías
,
que delias íó fe conclue, que

fora Varão doutiííimo , e virtuoíiílimo. Entrou no governo
com repugnância notória, e quafi violentado. Nelle íóexií-

tio dous annos , porque no de 144.1 chamou Deos para íi ao
Provincial. Com a morte defte acabou também a íuaoccupa-
çaõ o Prior , ficando muico que íentir aos fubdicos ; porque nao
he explicável o afFecto, com que efte Prelado os regia, e a gran-

deza de animo , com que os alimentava. A fua liberalidade

(
íem demazias ) ficou taõ firme nastradiçoens, quena varie-

dade de tantos feculos nunca enfraquecerão. Porém ainda que
para o emprego era taõ notória a fua aptidão, foy precifo dar-

lhe fim por caufa de hum Breve do Papa Eugénio IV. pelo qual

inftituio novo Provincial, e juntamente Prior defte Real Con-
vento de Lisboa , do qual daremos no Capitulo feguinte toda a

poííivel noticia.

80 Nos dous annos defte governo falíeceraõ na Pro-
víncia cinco Religiofos, todos celebres pelos empregos , epela
fama de fuás virtudes. Taes foraó os Padres Frey Eftevao Ro-
drigues , do qual temos individuado as memorias em differen-

tes lugares ; Frey Diogo Gil Prior que foy, e também Provin-
cial , como fica dito. Frey Braz Camelo muito refpeitado d. s

peíToas illuftres pelo feu clariííimo nafeimento ; e FreyJoaõ de
Saõ Lourenço, que era actualmente Provincial, quando aca-

bou a vidaprefente. Neftes dous annos nao achámos haver acon-
tecido na Provincia coufa memorável: fó confia, que fe eftabele-

ceo cafa própria para o Noviciado ; e defde então fe começou a

praticar o inviolável tratamento, que fe dá aos Noviços. Foy
mandado, que aífim os Religiofos de fora, como feus Meftres, e
companheiros

( os quaes no tempo prefente íe denominaóPtf-
dagogos ) os trataííem por caridade. Conveniente pareceo que

efias
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eíks novas plantas da Religião tiveflem modo particular diftin-? Tratamento dos

' r _ ° [- ( i Noviços»

to do ufo íecular para fe commumcarem entre li , e lerem cha-

mados dos feus Superiores: e fera mais que repreheníiyehia-

quelles Meftres, que faltando a eíla antiquiííima inftituiçaõ da

Provincia, fe elquecerem da obrigação para fallarem a feus Ir-

mãos > como no íeculo poderiaó tratar aos criados.
i

CAPITULO V.

Vida do llludrifimo Senhor D. Frey Joaô Manoel IV. Provin-

cial defta Provinda ,
juntamente Vigário geral delia, e Prior

VIL defle Convento de Lisboa , filho do Ssreniffimo Rey D.

, Duarte^ Embaixador de Seu Irmaõ EIRey D. Afonfo V. ã

Ungria, e a Roma ; Bifpo Titular de Tiberiades , e Dioce-

fano de Ceuta , Primaz, de Africa , e depois Bifpo da Guar-

da , Capellaõ Mór, doCon/elbo, e Expediente do me(mo Rey

D. Afonfo.

81 N
1441
Nomeação de

Prelado rnayor

da Província

Provin-

ciai. IV,

O anno de 1 441 conftando em Roma ao

noíío Re verendiífímo Geral o Padre Meftre

Frey João Faci , que nefta Provincia aca-

bara com a vida o emprego de Provincial o Padre Frey João de

Saô Lourenço, cuidou em nomear Prelado rnayor, que folTe

digno de lhe fueceder no lugar , e o fubftituir na prudência*

Valendo-fe para eíle erTeito da faculdade, que lhe concedera o

Capitulo Geral celebrado no anno antecedente , que foy o de

1440, inftituio Provincial defta Provincia ao Senhor D. Frey

João Manoel
, que neíTe tempo fe achava já condecorado com

o gráo de Meílre, bem -merecido pelas ventagens da fua vaftif-

fima fabedoria. E como a efta fe união muitas virtudes moraes,

que íobre a grandeza da pelToa o efpeciaiizavaõ, entendeoo

ReverendiíTimo Geral , que na eleição de novo Prelado obra-

va com attençao, e com acerto.

82 Do mefmo parecer foy o Papa Eugénio IV. porque bem PriorVlh

informado da capacidade, que eíle iníigne Rei igiofo moftrava

ter para os governos da Ordem , lhe enviou hum Breve , no

qual lhe fazia a graça dos mais honoríficos empregos daProvin-

Tom. II. G cia*

Mora próprio á«
Papa Eugenia

IV.



Nafcíraenr»
, c

progcnirorei.

Opiníaí de

Maiia.

Afcerdcncia de
Dona Joa&n»
Manoel.

i

50 C/irónica dos Carmelitas
cia, mandando , que nella foífe juntamente Vigário Geral, Pro«
vincial , e Prior do Convento de Lisboa. Tal foy o conceito,
que fez do feu talento , que o julgou baftante a íupprir a taõ di-

verfos empregos , com a meíma a&ividade em todos , com que
íe poderia exercitar no defempenho de cada hum. Mas porque
efte memorável Prelado foy hum dos que mais acreditarão a Re-
ligião , nao menos pelas fuás virtudes , que pelas fuperiores oc-
cupaçoens , que teve dentro , e fora do Reyno , daremos pri-

meiro noticia do feu alto naíeimento, e depois exporemos tu-

do, o que pertence ás luas inclytasacçoen? , e dignidades.

83 NafceooSenhorD. Frey João Manoel na Cidade de
Lisboa. E como por circunftancias particulares foy precifo

que o feu nafeimento fe occultafle, também atè o preíentefe
efeondeo acerteza do lugar, onde recebera 3 (agrada abluçaõdo
Bautifmo. Foy feu Pay o SerenifFimo Rey D. Duarte , e fua

mãy a fenhora Dona Joanna Manoel, illuMredefcendente da
preclarifUma familia dos Manoeis de Caftella, que deduzem a
íua originaria grandeza do Infante D. Manoel , filho legitimo
do Catholico Rey defla Monarquia D. Fernando III. chamado
por antonomaíia o Santo , e já pela Igreja collocado nos Alta-
res. Tomou aquelle Príncipe o nome de Manoel em attençaõ
ao Auguftiflimo Manoel Emperador deConílantinopla, feu bi-

favô materno, fecundo principio daquella taõ antiga, como qua-
lificada Genealogia.

84 Alguns Efcritores, feguindo a Pedro de Mariz , affír-

maraó , que efta fenhora viera de Aragão com a Rainha Dona
Leonor, mulher delRey D. Duarte , e que efta a trouxera em
(ua companhia, porfer parenta fua de muita diftinçaó. Mas de-
pois do exame neceílario , íe averiguou

, que entrara em Palá-
cio, anres de fer nelle recebida a Rainha. Por eftacaufa,áíem
de outras convenientes razoens , fe julga por certa a noticia,

que íe acha dos pays , e avós da mefma fenhora , eferita no pri-

meiro Tomo do Nobiliário de Portugal, que em feu poder
conferva o erudito Jofeph Freyrcde Montarroyo Mafcarenhas.
Fallando pois na illuftrifíima aícendencia dos Manoeis a folhas

305 diz, que Dona joanna Manoel fora filha legitima de D.
Henrique Manoel de Vilhena , Conde de Cintra , e irmão da
Rainha Dona Confiança Manoel , mulher que foy dei Rey D.
Pedro I. e de Dona Brites de Soda. Omefmo confia de hum.*

muito
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Educação de D;
írey Joaõ Ma-
noel»

Tem. i.ttumi

muito antiga Chronica efcrita na língua Gallega, da qual fa-

zem eílimaçaó , e tranícrevem os Authores modernos ; a

qual tratando delRey D. Duarte dizj Oube emjembrahumagen~
til fêmea por amiga de loucois do atros ; e nella fe faltava cá

EIRey oubera humBaron> a el foy Frade dos Carmelios , a Bif-

po da Guarda; aellacahira fêmea de prol afilha dumConde de

Sintra hermon da Rayna Confiança , ca era morto , yellafe tan-

íbou Freira , a morreu recolhida a bom viver,

85 Por juftos motivos , com o fegredo poífivel, foy o fe-

nhor D. Freyjoaõ Manoel na fua primeira infância entregue a

hum Cidadão honeílo , para que elle , e íua mulher o criaíícm

como a filho próprio. Afíim o fizerao com tanto amor, e cari-

nho , que o agradecido Príncipe , ainda depois de íaber
, que

naõ eraó eítes os pays , que lhe dera a natureza , em todo o efta-

do os tratou nomeando-os pays, como fe foíTe o meímo rece-

ber a primeiraeducaçaõ , que haver na realidade nafeido delles.

Eíla acçaõ politica foy taõ notória ás peíToas da fua obrigação, *»&**«»; «*

que até no contrato, que D.João Manoel ( de quem logo dare-

mos noticia) fez com eíle Convento para certo numero de Mif-

ias, que fe haviaó de celebrar na Capella dos Reys, fempre dedi-

cada a NoíTa Senhora da Conceição, diz: Queferia pelas almas
do Bifpo feu pay , efeu pay , e mãy delle Bifpo , que eflavaô en-

terrados da banda de f'orada dita Capella , &c. Pois fem em-
bargo de fer já publico, e confiante por confiílaõ delRey D-
AfFonfo V. ( como em feu lugar veremos

) que EIRey D. Du-
arte, e Dona Joanna Manoel erao os progenitores do Bifpo,

íempre eíle Cavaíhero deo onomedepays áquelIes,queoforaô

nos miniflerios da criação. Porém fe nefta Efcrituraha afo-

bredita clauíula
,
que deo fundamento para a equivocaçaõ, com

que acerca do nafeimento do meímo Biípo eícreveraó alguns

defafeiçoados ; o contrario fe lê no Epitáfio de D. Nuno
Manoel , Irmão do meímo P. João Manoel , eferito na ma-
gnifica fepultura, .que da parte do Evangelho eftà dentro da
Capella Mor do Convento de NofTa Senhora deJESUS def-

ta Corte , e diz
(
pelo que refpeita ao noíTo intento ) o

feguinte. Primos:, mort S. H. S. E. D. Nonius Manoel Edit-

ardi Portug. Rigis, & Domina Joannos Manoel neposy D. Jo~
annh Manoel', & Jitflx Rodrigues PererU Clarif.firmina Fi-

lius , &c.

Infra »iim, I»%

Ipittfio de D:
Nuno Manoel.

Tom. II. 06 Con-
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86 Continuando ajuftifkada razsÕ que havia, para naó

fe fazer patente a falta de taoilluftre fenhora, foy o fenhor
D. FreyJoaÕ Manoel entregue ( por ordem oceulta de feu pay)
go Sanro Condeftavel D. Nuno Alvares Pereira

, que le ha-
via recolhido a efte feu Convento , para que debaixo da íua

protecção, e difeiplina foífe honorificamente educado. En-
tendeo o ferenilTimo Infante , que vivendo o menino em com-
panhia de hum Meftre taõ coníumado nas virtudes , lhe fe-

guiria as inclinaçoens para adquirir os hábitos das-meímas vir-

tudes, que elle fantamente praticava. Muito lucrou o iíluftre

Pupillo nefta eleição ; porque os feus progreíTos começarão lo^

go a corre.fponder á efperança que houve do íeu a pro.veitamen-

to, moftrando que em tudo procedia perfeitamente inftruido,

e bem encaminhado.

87 Deftinando-fe para fervir á Máy de Deos nefte iníí-

gne Templo, em que ainda o zelofo Condeftavei trabalhava,

ie applicou ao eftudo dos primeiros rudimentos
, que com feli-

cidade comprehendeo ate fe conftkuir famofo latino, eapplau-
íivelmente perito nas letras humanas. Contava quatorze annos
de idade , todos bem empregados nos exercicios de hum Va-
rão perfeito, quandodeo aconhecer, que fazia gofío efpecial

de fer adoptado filho da Rainha dos Ceos, mediante o noíTo

Santo habito , que pertendeo receber. Nao quizovirtuofiííi-

mo Condeílavel embaraçarlhe efte religíofo intento, que jul-

gou íer effeito de huma legitima vocação: antes para mais o efti-

mular, a que executaíTe efta heróica idea, lhe agradeceo muito o
obfequio, que refpeitava á Virgem N. Senhora; guardando em
feu coração adeíiftencia, que fazia das fingulares.fortunas, que
no íeculo ordinariamente acompanhao aos filhos dos Príncipes.

88 Recebido pois o habito da noíTa Ordem , foy naquel-

le Eftado obrando acçoens dignas de mais creícido louvor ; por-

que alem das virtudes moraes , que exemplarmente praticava;

adquirio nas feiencias taó notórias ventagens , que dentro , e
fora dos Cíauftros da Religião confeguio gloriofa fama. No
tempo competente celebrou com edificação univerfal a fua fo-

lemne profillaõ : e taõ admirados fe moftravaõ os que deile

faziaõ já cabal conceito , que deíde então lhe vaticinavuõas di-

gnidades
,
que por efte caminho correípondiaõ ao feu abaiifado

merecimento. Taõ cuidadoío era na obfer vancia dos votos pro^

metti-
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metridos a Deos

,
que ainda nos tenros annoá chegou a íerdos

outros Religiofos hum vivo exemplar. Daqui procedeo o inti-

mo aííeclo 5 que o Santo Condeftavel lhe teve até a morte
; por^

que refpeitaqdo-fe hum a outro com femelhança na inclinação

para as virtudes , era perceptível;* harmonia , com que íerviap

ao mefmofagtadoObjeclo, que ambos contemplava©..

8$ Brevemente fe diítinguio o fenhor D. Frey João M ar-

poei entre os fogeicos beneméritos de eítimaçaõ, pelas vi/tu^

des , e letras. E como o fanto Condeftavel, naõ querendo pri-

vaio das honras, que pedia o feu alto nafcimento 3 já o naõ en*

cobria ás peíToas, que eraõ capazes de o faber com as necelTarias

cautelas ; todos empregavaó nelle os olhos com attençaõ > e P

tratavaõ com o reípeito que cabia nos limites, de huma venerar

çaõ politica. Verdade he , que,por algumas confequencias tam-

bém politicas s EIRey D. Duarte o naõ declarou legalmente ;

pofto que naõ occuítou a noticia de todo o íucçeíTo ao filho legi*

timo feu fucceíTor na Coroa, como depois diremos. Poreíla

caufa lhe faltou a acclamaçaõ geral, mas naq o conhecimento cer-

to, que houve , até entre as peíToas Reaes , de que era Príncipe,

Para prova do muito reípeito , que por efte titulo lhe era devi-

do , bafta faber-fe a particular eftimaçaÔ, que feu IrmaÕ EI-

Rey D. ArTonfo V. fempre fez delle para os empregos da mais

íublime reputação.

90 Ainda efie Monarca naõ exercitava o governo pot

çaufa da íua menor idade
,
quando o Infante D. Pedro feu Tio,

Duque de Coimbra , e Regente do Reyno 5 mandou ao fenhor

D. FreyJoão Manoel por Embaixador a Hungria. Ne&e tem^

po he certo 3 que nao gozava o caracler de Prelado : mas já no

Paço efiava conhecida , e todos prezavaq a íua rara capacida-

de ; por fer confiante ( como bem íe explica hum dos mais ve^

ridicos Efcritores modernos) que ,, era fobre letrado, dehur

3 , ma natural eloquência com entendimento íublime , claro 3 ç

5 > prompto: de forte , que o feu difcurfo erataõ bem fundado,

3 , que previa os acontecimentos ; e pelo que referem , era do-

„ tado de eípirito Profético. Bem moftrava neftes íingulares

dotes a femelhança ,
que a natureza lhe miniítrou com EU

Rey feu Pay ; pois fabemos , que efte, por caufa da altiílima es-

fera, a que chegarão as expreííoens da fua inteliigencia, lhe cha-

marão por antonomaíia o Eloquente»

91.

Omuiroque era

auendido.

dedarado

Vay por Em»
baixador à

Hungria.

T) Anu Caét. áè

Souf. Hijl. Ge-

tieal, Tf/n 1 I.

lib. II. fag j8oj
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91 Depois de nomeado Provincial deita Provinda com

exercicio nas outras Prelazias , que acima referimos , foy man-
dado por Embaixador a Roma> para íolicitar do Papa Eugénio
IV. varias conceíToens de fumma importância, que outros
grandes Miniftros da noíía Coroa, por oppoíiçaõ de outros
Príncipes

, nunca chegarão a confeguir. Levou por compa-
nheiro a Ruy da Cunha , Prior de Guimaraens, íogeito de, gran-
de confiança parafemeihanteempreza. E como na Embaixada
a Hungria havia dado evidentes provas do feu grande talento,

naõ ficou negocio de coníideraçaõ , que lhe naõ foíTe encarre-
gado. Era então o mais importante adifpenfa, para EIRey D.
Affonfo V. cafar com íua prima a íenhora Dona líabel filha do
Infante D. Pedro , Regente do Reyno : e poílo que a dita dif-

penfa havia fido já felicitada, naõ foy confeguida ; porque os
Reys de Caftella , Navarra, e Aragão a encontrarão; empe-
nhados, para que aífim o fi2eíTem,pela Rainha Dona Leonor, Ir-

mãa do dito Rey de Aragão, defafeiçoada ao Infante Regente.
E como (a favor do feu intentoj propunhaó razoens de Eflado
apparentemente attendiveis , naõ ferefolviaoPapaafatisfazer

á fupplica
, que por parte de Portugal com fundamentos fóli-

dos íe lhe reprefentavaõ.

92 Outro negocio naô menos conveniente ao Reyno fe

lhe encarregou ; o qual foy aexempçaó dos Meftrados de San-
tiago, e Aviz das Ordens de Ucles, eCalatrava, pertendida
deíde o governo delRey D. Duarte ; mas fempre por contra-
diçoens dos Reys de Caftella, embaraçada: de forte que ain-

da quando fe confeguia a nollo favor algum defpacho , era com
taes condiçoens, que nunca fe íeguia a procurada iíençaõ. Po-
rém o novo Embaixador chegando a Roma , diípozefia, e as

mais dependências com tanta fortuna, que tudo facilitou, e
confeguio em breve tempo. O Papa o tratou naõ fó com as

attençoens devidas ao feu caracter , mas com as urbanidades
próprias de amigo ; fazendo das fuás razoens taó relevante con-
ceito , que nenhumas na fua efllmaçaõ eraó mais poderofas,
Da^ui procedeo o conceder a difpenfa, que lhe pedia para o
caíamento do noífo Monarca , refolvendo-fe voluntariamente a
mandala viva voeis oráculo , comdiííimulaçaõ

, e cautela, por
caufa das inílancias

, que em contrario fazião os Reys oppof-
to$i até que a leu tempo mandou a meíma difpenfa por ef*

cri to
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crito em huma Bulia , que trouxe Fernão Lopes de Azevedo,
Commendador Mor da Ordem de Chriíto, da confiança do íe-

nhor D. Frey Joaõ Manoel, a quem fuccedeo no emprego de
Embaixador , depois que totalmente fe aufentou da Cúria.

93 Defde então ficarão ifentas as duas Ordens de San-
tiago

, e Aviz : Graça, que o Infante Regente eílimou nao me-
nos que a primeira, pela circunfiancia de fe haverem no feu tem-
po vencido as contradiçoens paliadas. Também confeguio o
no/To Embaixador defannexar-íe do Bifpadode Tuy a Comarca
de Valença do Minho, que até alli Iheerafogeita; além de
outros efpeciaes favores

, que o Papa lhe fez, correípondentes
á dignidade , e qualidade da peííba. Sabemos queneíTe tempo
fora pelomefmo Papa Eugénio IV. nomeado Biípode Tiberia-
àes

} fegundo confta do livro das Provifoens defte Summo
Pontífice, onde fc lê: Fraterjoannes, eleãus Tiberiadenfis, trans-

feratur ad Ecclefiam Ceptenfem, per obitum Adaman , decimo
tertio Kahndas Augufli atino 1443. Porém naó chegou a mais
do que a fer eleito ; porque vagando em Portugal o Bifpado de
Ceuta por morte de Aymaro,Religiofo da Ordem de Saò Fran-
cifco

, logo que o Papa lhe fizera a outra mercê , no mefmo
anno EiRey D. AíFonfo V. feu Irmão o nomeou, e proooz
para Bifpo da dita Diocefe , para a qual dignidade teve Bulia do
mefmo Eugénio IV. paíTada em 20. de Julho de 1443 , e ou-
tra, que principia:Dum VemrabiUm Fratremjoannem Ceptenfem
Epifcopum , apuâfedem Apofiolkam tunc conftitutum a vinculo,
quo eiâem Ecclefis Tiberiadenfi', cui tunc proierat de Fratrum
noflrorum confiiio % & Apofíoíica poteflatis plenitudine ahjohen-
tes

y ipfum aâ Ecclefiam Ceptenfem tunc vacamem au&oritate
jípoftolica tran/lulimus , &c. .

94 Todas eílas embaixadas confíaÔ de monumentos fir-

mes. A primeira a Ungria he referida pelo mefmo fenhor D.
FreyJoão Manoel na Efcritura do Morgado, que inftituio pa-
ra D. Joaõ Manoel, como fe vê no Tombo terceiro defte Con-
vento de Lisboa. Da íegunda, dirigida ao Papa, faz menção,
além de outros Efcritores , o Defembargador Duarte Nunes na
Chronica delRey D. Affonío V. que mandou imprimir D. Ro-
drigo da Cunha ; e enta6 era íó Provincial, e naõ Bifpo , fegun-
do exprimem as feguintes palavras : Nefle tempo chegaraô de
Roma Ruy da Cunha Prior de Santa Maria deGuimaraetts , e

Frey

IfençaõdaíOr»
dens úe Santia-

go, c de Aviz.

Cornares de Va«
lença,dtíanncxa

úâ úc Tuy

Bifpo Titular de

Tiheriades 5 comg

tenfta das Bulias

que depois lhe faf*
Jaraõ , fendo jà
nomeado de Ceuts

Diocefano da
Ceuta.

Por onde cenft*

s» nomeação de
fuasEai baixadas

Infra. num. m.
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Frey João Provincial do Carmo , que depois fiy Bifpo de Ceita,

eda Guarda, que havia hido com Embaixada ao Papa Eugénio.

95 Outra vez foy mandado a Roma com o mefmo em-

prego ( fendo já Bifpo ) depois que ElRey D. AíFonío V. en*

trou no governo, ou a novas dependências pertencentes á Co-

roa, ou a concluir as mefmas , que da primeira vez deixara ajuf-

tadas : o que confta de huma quitação
,
que na Torre do Tom-

bo achou o Padre D. António Caetano de Soufa , e a tirou da

Chancellaria delRey D. ArTonfo V. do annoi44Ó, e vem a

fer das defpezas da Embaixada. Alli também fe faz mençaõ

de hum Alvará paíTado em Cintra a 16 de Julho do meímo an-

no , em que ElRey lhe dá faculdade para as taes defpezas , di-

gnas de íe repetirem pela tenuidade delias; mas baftantes na-

quella idade para fuftentar todo o neceííario tratamento de taó

íuperior Miniftro. Copiando pois o que pertence ao noífo in-

tento,

96 „ Diz ElRey que mandara ao Bifpo de Ceuta D, João

3 , á Corte de Roma acoufas do feuferviço, e que recebera lá

„ mil fetecentos , e cincoenta cruzados de cambio por letras de

„ mercadores de Génova, e Florença: Em que entrarão al-

„ guns dinheiros , que lheforaô dados em guarda tw tempo delRey

„ meu fenbor, e Padre , cuja alma Deos haja... E que defpen-

„ dera na difpenfa , e annexaçao do Medrado de Santiago mil e

,, trezentos e cincoenta cruzados ; equedefpenderana difpen-

„ façao do caíamento do Infante D. Fernando feu Irmão quinze

3 , cruzados, que dera por letra ; e para o feu mantimento, e def-

3, pezas de três cavalgaduras, conforme a ordem, que ElRey lhe

„ dera pelo Alvará, que acima apontamos defde 8. de Dezembro

,,doditoannode 1443, em que chegara a Burgos, até 8 de De-

„ zembro de 1444, em que partio de Roma, a ra&aõde meyo cru

3 , zadopor dia para a/ua peffoa , e três terços de cruzado para

„ as cavalgaduras, a terço de cruzado por cada huma por dia: c

„ que embarcara em huma carraca emSavona, dondeveyoa

„Cadiz, no que gafíara quatro mezes e meyo , e entrara por

„ Caftro Marim a 20 de Mayo do anno feguintc. Foy paliada

„ efta quitação em Abrantes a 3 de Junho de 1 445.

97 Daqui com evidencia confta , que ofenhor D. Frey

João Manoel na occafiaó da ultima Embaixada também con-

íeguii a do Papa a difpenfa para o caíamento do Infante D. Fer-

nando
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liando ( filho do meímoRey D.Duarte, epaydelRey D. Ma-
noel ) com iua prima a Senhora D. Brites filha do Infante D.
João , Meftre da Ordem de Santiago , e Condeftavelde Por-
tugal. Com efte D. Fernando teve onoílo D. Freyjoaõ Ma-
noel amiíade tao eftreita , que fó cabia nos termos da conían-

guinidade. Delle nao fórecebeo particular eftiinaçao, mas dik
íerentes comiííoens em beneficio da fuacafa, quedavaõbem
a entender ferem fundadas na grande confiança, que íempre fez

do feu talento. O meímo mereceo dos outros Infantes daquelle

tempo, que fempre nelle conhecerão o parenteíco , e lhe

nao faltarão á veneração
,
que requeria o adiantamento dos

feus annos. Da meíma quitação confta o trato, qus EIRey D.
Duarte em fua vida teve com efte filho, de quem já fazia a

devida confiança
; porque fe vedas palavras acima citadas, que

em feu poder punha por modo de depofito alguns dinheiros,

que a EIRey D. AfTonfo V. foraó manifeílos.

98 Foy nao menos intima a amifade
, que com o noílo

jliuftriiHmo Prelado confervou o fenhor D. AfTonfo , feu Tio,
Conde de Barcellos , que depois foy primeiro Duque de Bra-
gança. Entre outras coufas preciofas, que lhe deo, huma das mais
eftimaveis he o retrato ( em quejá falíamos ) do Conde San-
to , o mais próprio de todos, os que vio efte Reyno, pintado tan-

to ao natural, queíerve de Original ás melhores cópias. O mef-
mo Prelado fez delie doação a efte Convento , queoconferva
na Sancriítia entre outros primorofos quadros. Porém nada
ie faz taÕ plaufivel , como o zelo , com que o Conde perten-
dia para efte fobrinho todas as occupaçoens honorificas , que o
podiaÔ authorizar , antes que EIRey D. AfFonfo o fublimaíTe

com as dignidades , que havemos de referir. Com expreííoens
próprias , de quem conhecia o feu grande merecimento , e
Real íangue , procurou que elle fofie Abbade Donatário,
ou Commendador de Alcobaça ; de forte, que em huma
carta da fua maõ , até aqui nunca irnprefia , efcrita a quem o
poderia ajudar para efta diligencia, expõem todos os louvo-

res , que aífentavaõ no feu raro talento. E poSo que naõ fe

reduzio a erTeito efta pertençaõ por algumas razoens , que
na mefma carta fe infinuaõ , íempre a diligencia do Conde
prova o conceito, que delle fazia, e o arTedo, quelhepro-
feííava.

v
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99 Aqui tranfcreveremos aquella parte da carta , que

authorizaa Hiíioria, na qual podem reflectir os curioíos, venda

que nella expreííamente o fenhor D. AfTonfo perfuade muitas

eouías , que ficaõ expendidas 3 efpecialmente as Embaixadas,

com que foy duas vezes a Roma ; a boa aceitação, que merece»

do Papa ; a diftinçaõ , e mayoria da peíToa comparada com ou-

tros illuftriílimos fogeitos ; a íingularidade nas fciencias, o cre^

dito nos Púlpitos , e outras prerogativas , que por nao ferem re«

pecidas , as deixamos aos Leitores , para que as ponderem na

dita carta
,
que he do theor feguinte,

100 f^S Utro fyfenhor , o Provincial do Carmo he hum

\^J dos mores letrados defle Reyno , e por ventura

o melhor : e hum dos arrecoados homes , que eu vi para bunda

embaixada ; e com efto , home de muito bem, egrande Pregador^

t bem oufado em qualquer couja , o qual hemeo, e muito por

vontade , e tem grande ami&ade , e afeiçom co Dom Abbade

Dalcobaça» E fegundo /om certo , & dito Abbade poeria de boa-

mente o Moefleiro em elle , e os Monges pra&ariao dello muito :

e a eflo nom tenho outra torvafe nom de o Regente o querer para

alivio feu, que me dicerom, que o queria para Pêro Dataydeafilho

haflarâo Dalvaro Gonçalves Datayde. Camo quer que grande de-

ferença ha de hum a outro, e eufom certo , que o Papa jeria muito

contente de o dito Provincial haver o dito Moefleiro , que tem delle

grande conocimento; e porque o dito fenhor Regente quizjra y

que o dito Provincial vivera com elle , e elle dijje
, que o mm le-

xaria my por outrem, duvido de contrariar , e ajfim mais por-

haver o Moefleiro para algum /eu: epor quanto eu queria muito,

que o dito Provincial houvefje o dito Moefleiro , porque jey que

avendo-o, fe?npre me ferviria com todo o que tiveffe , eafy, a

vós, e a todas coufas , que me empecejjem, digo, me perter.ctfjím,

e de fi: por quanto elle de direito o pode aver , porque eu averey

como Abbade, e Convento, que lhe praza dello muito ; e ao

Papa entendo que aprazará ainda mais. Eu poeria de boamen-

te maaõ , /e bem, que duvido do dito fenhor Regente o torvar

porás raz>oens fuzoditas ; poflo que lhe elle tenha feitoferviffo,

e faz, , que foy já duas vez.es ao Papa por /eu Embaixador , e

porém eu queria faber de vofja Senhoria fe poendo-we eu a eflo ,

e requerefje a fy rijamente ao Regente 3 que a ellefoffsforcado
de.

• .
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deofaz,er 9 pois por raz,om 9 e direito o nom pode negar : de

mais por no Reyno nom haver borne tao pertencente para ello ;

forque eu entendo de haver o jemelhante do Infante D. Joham ; e

por onde vospeflopormercee , que me efcrevaes que janda he vof-

fa tençom á cerca delio , &c. O Conde

101 A boa a mizade , que o Senhor D. Frey Joaô Ma-
noel teve com os Monges do Real Moíleiro de Alcobaça , foy

taó notória , que hoje a podemos certificar como indubitável : e

alguma prova faz o verfe na Livraria do mefmo Convento hum
livro de particular eftimaçaô, efcritoem pergaminho , das obras

deS. Ftiigencioj em que também feacha outro de Paulo Orofio,

ambos encadernados em hum fó volume , no fimdoqualefh-
vaõ as Armas dos Manoeis, de que uíava aquelle Prelado.Do di-

to livro fez doação ao Mofteiro, o qual (fegundo a memoria, re-

petida em difFerentes Eícritores ) contém a declaração íeguin-

te, feira com caracleres muito antigos, que dizem: Huncli-

brum dedit Monafterio de Alcobatia Dominus Joannes Epijco-

pus Egitanen/is , filius natwalis Demini Regis Eduarâu
102 Conílituido pois, e já Sagrado Biípo de Ceuta o

fenhor D. Frey Joaõ Manoel , o mefmo Papa Eugénio IV. o
fez no anno 1444 Primaz de Africa , aífinando-lhe para fe

íuftentar a adminiftraçao de Valença do Minho, edeOliven4

ça em Alentejo, fendo deíla forte immediato á Sè Apoftolica;

noticia, de que faz mençaõ,a!ém de outros muitos Efcritores, D.
Rodrigo da Cunha na Hiftoria Ecclefíaftica de Braga. Também
Jhe concedeo para a fua Igreja muitos privilégios , e graças

,

que todas ( como declara onoílo Padre Preíentado Frey Jor-
ge Cotrim ) em deíempenho do feu aífeclo lhe mandou fem
defpcza alguma na expedição das Bulias. Mas ainda que foy to-

mar poífe da íua Igreja , nelia fez pouca refidencia ; porque
EIRey D. AfFonfoV. quiz que renunciaíTeoBifpado, para po-

der de mais perto utilizaríe , afíim dofeupreftimo, cómoda
grande capacidade, quenelle conhecia para, Miniflrodofeu Ex-
pediente. Com eífeito o fez logo do íeu Confelho, defeanfando

nelle, como em primeiro Miniftro, nos particulares mais impor-
tantes do governo do Reyno : e talvez que por inftruçaõ de taõ

intelligente adjunto obraífe EIRey muitas acçoens, pelas quaes
fe diftinguio de outros Monarcas , e em todas as idades do
Mundo o faraó memorável.

Tom. IL H % 103 O mef-

Arrvzade doí

B'íp eonuus
Mongts de AU
cobaça.

Livro q«e deo
ao Moíleiro

Primaz de Afrf*

Cotrim CármiU
Luí. f*ft. 1. t*f •

4 (*£' 10 7- #•

Minift^o do Ex«

pediente;



Feito Gapellaõ
Mór.

lowb. de Colar

ihr. ur.ic. folh.

23. tf.

D Ant Ca».

Hifi GmettLtm.

II> bv. IX. fag

384.

Chrcn. delRey

D. Aff.V.tafi
a<S. fag. 93.

Executor de Lu-

ísa Bulia,

leito Bifpoda

Guarda.

60 Chronica dos Carmelitas
103 O mefmo Rey o nomeou Capellaô Mór ; dignida-

de, com que já fe intitulava aos 20 de Janeiro do anno de 1450,
fegundo confia de hum indubitável monumento, qualhehu*
ma procuração, que fez a Gonçalo Pires feu criado, para em
íeu nome tomar poíTe do Caiai da Torre , que o Meftre Hen-
rique, Fiíico mór delRey D. Duarte, deixou a efte Convento
de Lisboa, do qual Fiíico Mór em feu lugar fallaremos. O di-

to Inftrumento fe acha no livro único do Tombo do nofíb

Convento de Colares , e o havemos de copiar entre os docu-

mentos deíle volume. Em memorias bem recebidas íeacha,

que nofolemne aclo, em que EIRey D. AfTonfoV. em 26 de

Outubro de 145 1 levou á Sé a Infanta D.Leonor, Emperatriz

de Alemanha íualrmãa, o Senhor D. Freyjoaõ Manoel, como
Capell2Õ Mór, foy o que lhe dille a MiíTa , e lhe lançou a ben-

ção. O certo he, que no anno de 1455 refidia na Corte; por-

que no mez de Março affiftio ás Cortes, que EIRey feu Ir*

maõ celebrou nefia Cidade de Lisboa , e do dito Bifpo faz

menção na Concordata entre elle , e os Eccleííafticos. A 11.

de Mayo miniftrou o Sacramento do Bautifmoao Principe D.
João íeu fobrinho, que depois foy Rey,e íegundo deíle nome.

104 Por Bulia do Papa Nicolao V. paíTada em 16. de

Mayo de 1452, annexou a Igreja de Sacavém a de Ourem, me-
diante a íupplica, que para iífo fez o Marquez de Valença D.
AfTonfo feu primo ; e a execução fe effeituou em 2. de De-
zembro do anno de 1453. Succedendo fallecer no anno de

1458. o Biípo da Guarda D. Luiz da Guerra, e vagando por

eíla cauía o Bifpado , o mefmo Rey D. AíFonfo V. o nomeou
para elle ao Papa Pio II. que logo o abfolveo do vinculo de

Ceuta , e o creou Bifpo daquelía Diocefe,transferindo-o para a

Igreja da Guarda em 1 5 de Janeiro do anno feguinte , como fe

vê no livro das Provifoens do tempo do mefmo Summo Pontífi-

ce, que diz aííim :]oamie$ Epifcopus Ceptevfis provi[m e/i Epifco-

pus Egitanenfisper obitum Ludovici , decimo oclavoKnletidas Fe-

bmarii anr.o primo Vilftcundi > ideft> anno 1459. Mas fempre

confervou as dignidades , e occupaçoens em que EIRey feu

Irmão o collocara, ao que tudo fatisfazia por meyo das provi-

dencias neceífarias.

105 Foy tomar poíTe da íua Igreja , e nella refídio for-

malmente todo o tempo precifo para reformar muitas coufas,

que
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que dèpendiao de emenda naquelle Bifpado. Confia que re-

primio a foitura, com que viviaõ naõ fóos Seculares 5 mas tam-

bém os Ecclefiafticos. E porque eftes haviaó introduzido mui-

tos abufos na adminiftraçaó dos Sacramentos , ellepoztodoo

cuidado , e coníeguio que fe adminiftrafíem, como era devido;

livrando também as Igrejas de algumas indecencias, que nellas

fe commettiao, quando fe louvava a Deos : de forte, que puri-

íicando-as com admirável zelo de tudo , o que lhe pareceo re-

preheníivel , em todas fez que o culto Divino fe exercitaííena

ultima perfeição. Foy huma das fuás íingulares prerogativas

efta de promover por todos os modos que podia, o aceyo nas

funçoens pertencentes ao louvor de Deos dentro das fuás Igre-

jas : de tal modo , que o Infante D. Fernando feu Tio, naCa-
pella própria, que inftituio para fi, fendo elle já Religiofo ( pof-

to que de pouca idade ) coma familiaridade do parentefco,

o

admittia a dar algumas direcçoens eftimaveis pela idéa , ebom
goíto, que fempre teve em femelhantesminifierios. E como o
dito Bifpo defde menino foy criado na Religião , onde tanto

íe exercitou em funçoens Ecclefiafticas feitas com fummo pri-

mor , veyo a adquirir hum taó admirável habito de as praticar

bem , que em nenhuma fofria a mais leve imperfeição.

106 O mefmo Rey feu Irmaõ lhe concedeo faculdade

para mandar abrir em certas partes minas de prata , ouro, co-

bre, eeflanho: o que confia de huma carta, achada na Chan-
cellaria daquelle Monarca em hum livro da Torre do Tombo;
a qual carta foy pafTada em Lisboa no anno de 1462. Também
por efte tempo lhe mandou por huma carta , quefeconferva
no Archivo do Convento das Religiofas de Saõ Bernardo da
Villa de Arouca, que foííe pelToalmente a efte Convento, e
al!i fe informaífe da vida , e milagres da Rainha Dona Mafalda9

filha delRey D. Sancho primeiro, quecafouem Caftellacom
EIRey D. Henrique primeiro ; a qual antes de confumar o ma-
trimonio íe retirou para efie Reyno, e no mefmo Convento de
Arouca ( edifício magnifico, que ella fundou ) naõ fó viveo
fantameme ; mas até depois de eflar fepultada , provou o Ceo
que gozava a prefençadeDeos por meyo de taõ raras maravi*
lhas, qnantas na terra lhe tem adquirido huma continua , e nun-
ca interrupta veneração. Efta juftamente crefceo, depois que
com aífiftencia do Bifpo de Lamego Martim Affonfo Mexia

fe
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fe abrio o íepulchro , e fe lhe achou o corpo incorrupto , bem fi-

gurado , e cheiroío.

107 Foy o Senhor D. FreyJoão Manoel taô amante da
juftiça, e taózelofoda jurisdição Epifcopal , que antepunha
a derenfa delia ao mais attendivel refpeito. Pela obrigação de
a coníervar , naÕ diftinguia a qualidade das peíloas, que lha of-

fendiaô; deforte, que com refoluçao mais que grande, chegou
a reíiftirá vontade delRey, fem reparar que ddle era creatura,

e vivia dependente. Conftoulhe, que os Reys paliados feha-

viaõ chamado á poíle com alguns Padroados de Igrejas
,

que
pertenciaô aos Bifpos daqueliaDiocefe : e achando íer verda-

deira a informação, que íobre efla matéria íe lhe dera, fe dií-

poz a encontrar os provimentos, que o Rey exiftente fizeí-

fe delias. Com eífeito fuecedeo virlhe ás mãos huma provifaõ,

pela qual ElRey D. Affbnfo V. fazia mercê a hum Padre Luiz

Martins , de o apreíentar nas Igrejas de Santa Maria da Ara-

nha, daMatta, e de Santo Eftevao de Penamacor ; elle a naõ

quiz aceitar : e para moftrar, que o Monarca nada difto devia fa-

zer, lhe moveo pleito, que feguio até final fentença, por vir-

tude da qual, defannexou as ditas Igrejas do Padroado Real , e

asencorporou na Mitra.

108 Mas naô obílante encontrar ElRey nclle eftas repu-

gnancias
,
que as fazia afim de confervar illefaafua jnriídiçaó;

fempre o amava , e naõ perdia occafiaõ de lhe promover o ref-

peito. Baila para confirmação defta verdade oíeguinte fuecef-

fo, que devemos traníerever. „ Eftava ElRey no Paço de Alca-

li, cova em huma fefta converfando com o Príncipe DJoão , e

„ entrou o Bifpo a ver ElRey , que recebendo-o com efpecial

„ acolhimenro, o Principe lhe fez taõ pouco , que o Biípo fahio

„fentido; o que ElRey percebeo , ediíle ao Principe eftas pa-

„ lavras : Defagravay ao Bifpo, que be voJJoTio. E queren-

,, do íatisfazer logo com o que ElRey lhe mandava , fahio da

.; caía , e chegou ao alto da efeada
, por onde o Bifpo deícia

,

i,e o chamou : e voltando chegou ao Principe, que oabra-

„ çou , dizendo-lhe em voz
, que todos ouvirão : Perctoay

,, Bijpo , que naõ eflar informado com certe&a das raz,oens, que

„entre nos havia, meftx.tv atar-vos com menos favor , do que

,, vofa peffoa merecia. O Bifpo, que era dotado de talento , c

„ diferiçaõ , lhe refpondeo : Senhor : a quemjeupay encobria o

Real
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Amiíade c°m'

o Príncipe E>»

Real'Sangue , que lhe dera a natureza , bem be que voffa Jltez*a

ihe negue ,oque por elle merece.

1 09 Dalli em diante contrahiraô taõ particular amifade,

que foy notória , e ficou baftantemente provada com as flnezasj

que eíie Principe fez a feu refpeito depois da morte dslRey

D. Aífonío V. feu pay , o qual falleceo em Cintra em 8 de

Agofto de 148 1. Delias daremos depois noticia ; porque reftaõ'

para referir algumas acçoens fuás do tempo, em que ainda vivia

feu Irmão EIRey D. Affonío. Por hum firme documento, que

íe acha no Archivo da Igreja de Saójoaõ da Villa de Abrantes,

coníla , qne confirmou com fentença a compofiçaô, que entre sentas que

íl fízeraõ os Padres defla Igreja , e os da Igreja de SaÕ Vicente £orÉrmtu *

da mefma Villa. Também por fentença, aíTinada na Cidade da

Guarda aos 11. de Março de 1467, confirmou vários privilé-

gios
,
qne feu anteceíTor D. Frey Vaíco concedeo ao Reve-

rendo Cabido ; a qual fentença le guarda no Archivo do mef-

mo Cabido no maço fetimo, numero quarto. E porque os ne.

gocios da Coroa o chamavaõ muitas vezes 2 Corte , e naô fe

podia eícufarde aífifíir nella , quando ElReyíeu Irmão o cba- concede©

mava ; neíh mefma Cidade fazia algumas coufas pertencentes

ao governo do feu Bifpado. Achámos , qne eflando em Lisboa,

deo licença aos moradores da Villa de Iarmello para celebra-

rem a feita do Corpo de Deos ; a qual licença lhe foy concedi-

da por huma carta de 9 deJulho de 1471 ; o que tudo coníla

do Archivo da Sé da Guarda no appendice do Inventario nume-

ro 24.

110 Confiderando finalmente EIRey na utilidade, que fe^Bi?pJd|^

lhe refuítava de ter ao Biípo fempre a feu lado , inflou com elle,

para que de todo íe recolhelTe a Lisboa ; para o que fe recorre-

ria ao Papa
, que era naquelle tempo Sixto IV. a fim de lhe dar

Coadjutor para governar o Bifpado, convindo o Monarca, em
que o dito Coadjutor houvefíe de fer D. Joaô Ferraz, particu-

lar amigo do Bifpo, para quem renunciara a Igreja de Ceuta,

em que lhe fuecedeo. Dado pois oconfentimento, e recor-

rendo-fe ao Summo Pontífice , efte lhe concedeo odefpacho

da fupplica por Bulia pafiada em Narní aos 24. do mez deJu-

lho de 1476; de forte que por efta Bulia o Papa o nao abíol-

veo do vinculo com a quella Igreja , nem a fuppoz vaga ; mas

íó nomeou para a governar no eípiritual^ e temporal > aorefe-
' la

j
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rido D. Joaõ Ferraz 5 que fó depois da morte do fenhor D,
Frey Joaõ Manoel foy propriamente Paftor daquella Igre-

ja , como bem íe explica o mefmo Sixto IV. em outra Bulia ,

que em feu lugar havemos de tranfcrevei"} paílada em Roma em
31. de Outubro do {obreditoanno, na qual por palavras ex-

preíTas diz o íeguinte : Nos nuper de venerabilium Fratrum

noftrorum confilio , & ajjenfu , âiclo Joanni Epifcopo Egitanen-

ft , ipfo confentknte , ad regimen , & admimflr ationem Ecc/ejia

Egitanenfis , fibi in hujufmodi regimine , & aâminifiratiom

in fpiritualibus , & temporalibus certum coadjutorem ãedi-

mus y &c.

in Porém ainda que foy exaltado a todas aquellas di-

gnidades , e honoríficos empregos , nunca largou os lugares , e

Prelazias, que antes de ter as outras 5 oReverendiílimo Padre

Geral Frey Joaõ Fsci, eo Papa Eugénio IV. lhe haviaõ conferi-

do na forma, que deixamos efcrito: de íorte que por hum mo-
do nunca viílo nefte Reyno, nem talvez imitado em outros, ao

mefmo tempo eraBifpo
(
primeiro deTiberiades, depois de

Ceuta, e uhimamente da Guarda) Capellaõmór, primeiro

JVSiniíiro, e juntamente CommiíTario A poftolico , Provincial

deíla Província , e ( o que mais he de admirar ) até Prior

deite Real Convento de Lisboa. Em todas eílas occupaçoens

teve ao mefmo tempo exercício , chegando a governar a Reli-
gião neíle Reyno, nao menos que 35. annos , que fe contaõ

deíde o de 1441 , em que entrou naquellas Prelazias da Or-
dem, até acabar a vida no de 1476. E poíxo que alguns Eícrko-

res fuppoem
, que ainda vivera mais annos dos 35 do governo

deíla Provinciaj he certo quenao virão huma Eícritura, feita

em Libboa aos 5 de Julho de 1^.88 ,
pelo Tabelliaõ Braz Aífon-

fo, entre partes o Provincial, e mais Religiofos deite Conven-
to ; e D. Joaõ Manoel Camareiro mor delRey D. Manoel,
fendo ainda Duque de Beja , e íenhor de Vifeo. Nefta Efcri-

tura fediz: queos Religio/os convém no contrato contbeudo nella

pelas obrigaçoens, que deviaõ ao Senhor Bifpo da Guarda , que

muitos annos governara a Província , efallecera fendo Provin-
cial.

ii2 Para governarem o Convento , e a Província, pu-
nha o noílo illuítrifílmo Biípo Provincial vigários; alguns dos
qua.es achamos aífinados em várias Efcrituras feitas naquelíe

tem-
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tempo, quaes foraó o Padre Freyjoaó da Charneca , Frey Vaf-

co Pinto , o Padre Prezentado Frey Álvaro de Eftorga, Frey

Gomes, e outros; e he de advertir, que quando eites efcre-

viaô os íeis nomes, ajuntavaõ a declaração de fazerem as vezes

do Uluftriííimo Bifpo , repetindo cambem as dignidades , que

efte Senhor gozava. Baila para exemplo, trazermos á noticia

dos curiofos huma das taes Eícrituras , que íe guarda no Archi-

\o defte Convento , pela qual os Religiofos delia fe obriga-

rão a tcrírm por valiofa a doação ,
que o Santo Condeftavel fez

da Capella de NoíTa Senhora do Pranto , ( hoje chamada da

Piedade) ao Eícrivaõ da íua puridade Gil Ayres Moniz, pa-

ra íi , e feus defcendentes : matéria , da qual já tratamos no

Tomo primeiro da noíía Hiftoria. Piincipia pois a Efcritura na

forma feguinte: Em nome deDeos amen. Saibaô, quantos efie inf~

frumento de confirmação virem, que no anno doNafcimento denof*

/o Senhor JEòU Chriflo , de mil quatro etMos , e fejjtnta e nove

aiwos , aos vinte e tr s dias do mez, de Dtz,tmbrona Cidade de

Lisboa, dtntro do Mofleirc de Sahta MAR IA do Carmo da dita

Cidade , na cãja do Capitulo do dito Mofleiro , e/iandoahios

honrados Re/igiefos , a jaber , o Bacbartl Frey Alvaro , Ff-

gario do dito Mofleiro por oReverendo ftnhorD. freyjoaõ Bifpo

da Guarda, e do Con/tJho delReyNof/o Senhor , efeuCapellao

mor em iftes Rtjrws de Portugal, ligario Apcfiolico da di-

ta Otdem de Santa MARIA do Carme, eo Bacharel Frey Gc«-
çalo . &c.

íi 3 Defde que eíreinclvto Vara6 entrou a governar a £S?
, *,efe

?

rrovincia, cuidou muito no leu augmento , aíiim eípintual, co-

mo temporal. Mandou continuar algumas ebras do Convento,

que o Santo Condefíavel , porcaufada fua morte, deixou no
interior do mefmo Convento imperfeitas. Muito aos feus Vigá-

rios recon mendava efta diligencia , e com effeito no íeu tem-

po íe fez o Clauího antigo , que depois fe reformou , e fe lhe

cleo a figura, que conferva de preíente. Em attença© íua , o
Marquez de Villa-Viçofa , que foy fegundo Duque de Bra-

gança , fez mercê a efle Convento de Lisboa , de que no Re-
fflercí rég

guengo de Sacavém, íem detrimento, nem defpeza dos Pa- "bí

t

° tft
.

eCon^

dres , fe entregaffem osdezmoyosdetrigo , e dez pipas de vi- peito.

nho , que eile , e íeu Irmão o Marquez de Valença D. AíFon-

ío lhe mandavaò dar em partes mais diítantes ; a qual mercê

lom. II. I
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conda da carta, que jà tranícrevemos noTomo primeiro da

noíla Hiftoria. Nella diz que o concedia por lho pedir o Senhor

Bi/poda Guarda-, fendo muito de advertir, que nas duas vezes,

que nelle falia, fempre o trata por fenhor; final evidente do

grande reípeito, com que o eftimava , ainda quando fe coníide-

savaNeto DelRey D. Joaõdaboa memoria, como no prin»

cipio da carta íe intitula. O certo he ( como efcreveo Damião de

Góes na Chronica delRey D. Manoel
)
que efte inligne Pre-

lado foy homem , queporjuu doutrina , e geração vako muito.

114 Elte foy o Author da fundação do Convento dedi*

cado á Senhora Santa ANNA, que efta Província tem pró-

ximo á Viíla de Colares , pela occafiaÕ de fer Teítamenteiro

de hum grande Medico Fifico Mor deíle Reyno , feu particu-

lar amigo : matéria, em que fallaremos com a neceíTariadiíFu-

faõ no lugar competente, quando com eípecialidade tratar-

mos do meímo Convento. NaÕ obfiante viver taõ occupado

com os miniílerios dos feus governos, compoz várias obras, que

talvez por naõ haver ainda naquelle tempo oufo das imprenfas,

mofe divulgarão em forma, que fepodeíTem perpetuar no Mun-

do. No anno de 1456, por Bulia, que teve do Papa Eugé-

nio IV. fez para a Collegiada de Ourem huns Eftatutos , pelos

quaes os Cónegos fe governarão até o anno de 1 543 , no qual

D. Fernando de Vaíconcellos, e Menezes , Arcebiípo de Lis-

boa, lhes efcreveo outros, que actualmente obfervao. D.Ni-

colao António na Biblioteca antiga affirma , que o dito illuftrif-

íimoBifpo, alem de outras várias obras , compuzera a Regra

de viver em paz,: e accrefcenta
,
que o DoutorJorge Cohim,

Theologoda noffa Ordem , lheefcrevera a vida, a qual tinha

em Romão Padre Frey Luiz Peres de Caftro , Regente do

Convento Capital da Ordem , chamado Santa Maria da

Transpontina. Porém o infigne Abbade de Sever moftra
,

que o Efcritor defta obra fora D. João Manoel filho deite, de

quem já falíamos.

115 As armas, de que ufou
(
íegundo o que achámos de-

pois d-a preciza averiguação ) forao as meímas , das quaes até

o preíente fempré tem ufado a illuftriílima cafa dos Manoeis

defte Reyno; as quaes unia ás da Ordem , poftas eíhsem hum
meyo efcudo da parte mais nobre. Em alguns retratos íeus an-

tiquiífrrnos temos vifto pintadas as armas da Religião, e asReaes

em
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Cm hum íó eícudo, rematado com huma Coroa , que fe orna de

iníígnias Elpifcopaes. As armas, que vio o Doutor Manoel Pe-

reira da Sylva Leal em huma carta do mefmo illuítriííimo Bifpo

no Archivo da Sé da Guarda , poderiaõ fer abertas fó para fer-

virem de íello nas Provifoens competentes ao Biípado: e como
neilas naõ chegou adiftinguir , nem as letras , nem as figuras,

ao mefmo tempo, que claramente vemos outras, nas quaes

podemos fazer inteira fé , naó he jufto
, que ufando de conje-

cturas nos metamos em confufoens. Outras evidentes provas

poderíamos dará cerca da verdade, que íeguimos, feaaõ cuidaf-

femos em evitar prolixidade em matérias de menos fubftancia;

baftando confiderar-fe, que os deícendentes das caías de taõ alta

graduação nao degeneraõ do braxaó do Fundador , antes cui-

dao muito, em que os ramos ( como adiante veremos ) em
tudo correfpondaõ ás formalidades do primeiro tronco.

116 Chegado pois o fenhor D. Frey Joaô Manoel

ao fim dos feus annos , contando muitos de idade , occtipados

nos miniíterios da fua Igreja, e no ferviço da Religião, de

que foy amantiííimo filho ; poucos mezes depois de haver re-

nunciado o governo , e toda a adminiítraçaò do Bifpado da Gu-
arda, enfermou gravemente. Conhecido o perigo de vida, fe

diípoz , como verdadeiro Religioío, para a conta , que tinha de
dar aoCreador , a quem entregou oefpirito no fim do anno de

1476, na Companhia, e com afliítencia dosnoíTos Carmelitas

feus fubditos : de forte que chegando huma Bulia do Papa Six-

to IV. paífada em 31. de Outubro do mefmo anno , como adi-

ante diremos , na qual o abfolvia das Prelafias da Religião,

já a morte o havia livrado deftes oneroíos empregos. Pouco
importa que alguns Efcritores fallem com d^fferença no anno

do feu fallecimento 5 porque nenhum dos que dizem o contra-

rio, virão os documentos oppoftos á íua opinião. Baila, para que

aos outros fique inattendivel , verfe a Efcritura , que acima al-

legamos , e os verídicos Authores, aquemfeguimos.

117 Feito o funeral com a magnificência, que requeria a

qualidade, e merecimento daqueUe illuilriiiimo Prelado, deraõ

ao feu corpo fepultura na Capella , em que havia mandado en-

terrar os pavs, a quem honrava com efte titulo por cauía da edu-

cação, que delles, como fica dito, na fua infância recebera: cha-

mava-íe a Capella naquellle tempo dês Santos Reys> pela razaõ,

Tom. II. I 2 que
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que declarámos no Tomo primeiro da noíla Hiftoría. Porém

nunca deixou de fer dedicada a NoíTa Senhora da Conceição,

titulo, que depois de faltar nellao precioíb painel da adoração

dos Reys Magos, lhe ficou permanente. Agora he conhecida

peia denominação do verdadeiro Orago , que íempre nella pre^

íidio , que he (comofkainíinuado) de ISoíTa Senhora da Con-

ceição. Daqui fe trasladarão feus óíTos para o cemitério dos

Religioíos 3 que fica no lanço do ClauPcro da parte do Poente»

ao qual damos a denominação de Capitulo velho, do qual fi-

zemos memoria no allegado Tomo primeiro. No dito Ca-

pitulo junto á coíumna , que ao entrar nos fica ao lado el-

querdo, fe vê o feu jazigo razo com huma campa , emquefe

abrio o íeguinte Epitáfio: Aqui jaz, D. Frey Joaõ Manoel, Bifpo

que foy da Guarda, Reãgio/o do Carmo.

118 Defte famol o Carmelita efcreveraó muitos a egra-

meíticosdaTu» ves Authores
,
que na Hiitaria merecem as primeiras atten-

* ld8?
çoens. Dos domefíicos, osiníignes Padres Frey Jeronymo da

Encarnação na eftimada Chronica do Santo Condefkvel. Frey

Jorge Cotrim no feu Carmelo Lufitano manufcrito, do qual

fazemos efpecial apreço part. 2. Cap. 4. foi. 207. Frey Ma-

noel das Chagas no livro das feftas, que efle Convento fez na

Canonização de Santo André Coríino, Cap 9. foi. 77. o Padre

Meftre Frey Manoel Romaó nas Elucidaçoens fobre os Trata-

dos da Sagrada Ordem Carmelitana, Elucid. 27. foi 265. O in-

figne Padre Meftre Fr. Daniel da Virgem MARIA no feu livro

intitulado Vinea Carmeli pag. 501. n. 896. e também no fegun-

do Tom. do feu EfpelhoCarmelitanopart. 2. tom. 2. pag. 935.

num. 3275. Frey Marcos António Alegre de CaíTanate no

feu Paraiío do Carmo Stat. 4. iEíl. 16. Cap. 283. pag. 353:

O Venerável Padre MeítreFreyJoaôBautiílaLezana no tom 4.

dos feusAnnaes, pag. 856. num. 4epag. 894. num. 6. e o

Padre Meílre Frey Manoel de Sá nas fuás Memorias Hiftoricas,

tom. r. pag. 213. num. 302.

119 Dos eílranhos efcreveo com admirável erudi-

ção o infigne Padre Meílre D. António Caetano de Soufa no

tom.Xí.da Hiftark Genea lógica da CafaReal Portuguesa part.

2. iivr. 12. Cap. s. O qual para perfuadir a verdade de tudo,

quanto ha nefta matéria avetigaou alguns eícritos particulares

dos Genealógicos, a quem íe deve inteiro credito 3 quaes faò

Gaf-

13 ..os.
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Gafpar Barreiros, que viveo no tempo delRey D. João Hf.

Frey Franciíco de Lisboa da Ordem Seráfica do meímo tempos

o Arcebifpo D. Fernando de Vafconcellos, e outros, que os

curioíos poderão ver no Tomo allegado. Efcreveraõ mais Ma-
noel Alvares Pereira em hum dos livros das Familias da No-
breza de Portugal , emendadas pelo Conde de Ericeira D.
Franciíco Xavier de Menezes. O Padre Franciíco da Cruz na

fua Biblioteca Luíitanà , fo!. 139. e 417. Manoel Sevcrimde
Faria Chantre da Sé de Évora nas fuás Memorias manufcritas,

que fe confervaõ na Livraria da Caía de Vimieiro , volume 30.

foK 5 53. e 575. O eruditojofeph Freire de Montarroyo Maíca-

renhas no íeu Nobiliário das Familias de Portugal, Tom i.fol.

305. O Doutor Frey Bernardo de Brito nos elogios dos Reys
de Portugal, Elog. 52. pag. 92. enaChronica deCiíler, part.

1. livr. 6. Cap. 36. O Padre António de Vafconcellos nos Ana-
cefaleofes dos Reys de Portugal pag. 165. num. 9. Pedro de

Mariz nos Diálogos dos Reys do meímo Reyno, Dialogo. 4.

Cap. 5. pag. 212.

120 Também eícreveraõ Luiz Coelho de Barbuda nas

Emprezas Militares de Lufkanos liv. 3. foi 67. O Padre Ma-
noel de Souía Moreira no Theatro Genealógico da Cafade
Soufa, pag. 830. approvado pelo iníignejofeph de Faria: Ro-
drigo Mendes Sylva, noCathalogo Real de Hefpanha, foi 10,

e 121. O Padre António Carvalho da Cofta na fua Corogra-

fia Portugueza , Tom 3. Liv. 2. tract. 8. Cap. 2. pag. 180. e
Trat. 8. Cap. 47. pag. 620. O LicenciadoJorge Cardozo no
Agiologio Luíitano tom. 3. pag. 690. L. C. Jacobo Vvilhelmo

lnorhf no primeiro Tomo Genealógico das Familias Italianas,

e Heípanhoes, que na lingua Latina fe imprinvo noannode

1 701. pag. 127. Nicolao António na Biblioteca Hifpanica Part.

2. liv. 9. Cap. 7. Manoel Pereira Leal Catalogo dos Bifpos

da Guarda §. 24. D. Manoel Caetano de Soufa no Cathalo-

go dos Bifpos Titulares, pag. 172.6 além deoutros, quepare-

ce já defneceflario repetirmos , ultimamente© Doutiffimo Ab-

bade de Sever Diogo Barbofa Machado na fua Bibliotheca

Lufitana Tom. 2. pag. 689. onde com a fua natural elegân-

cia tudo diz , quanto do noíío illuftriffimoBifpo poderíamos

defejar 5 fendo o feu elogio aquelle , que grandemente o acre-

dita, porque he fundado nas mais feveras leys da verdade.

121 A'vií-

Maís Eferitoreí

dlranhos,
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121 A 3

vifta pois de tantos, etaõ authorizadosEfcri-
fores, que fem difcrepancia confeiraõ , e provaó a innegavel
filiação Regia do ienhor D. Frey Joaõ Manoel ; naõ fedeve
attender para quem erradamente dilTe, ( e affirmou por certo )
que o Sereniífimo Rey D. Duarte nao tivera filho illegitimo.

Tal foy Manoel de Faria , e Souía ( Europa Portugueza, tom.
2. part. 3. Capitul. 2. pag. 354. ) quenaòobílante fer Author
de tanta diftinçaõ , íempre , como homem, he convencido
em vários erros. DiíTe no íeu Epitome Capitul. 2. pag. 354.
que o noílò illuftriííimo D. Frey Amador Arraes, (cuja vida

havemos de eícrever em lugar competente) fora Bifpo de
Leiria, tendo-o fido de Portalegre: Que o noíTo Venerável
Frey João Sobrinho fora da eíclarecida Religião dos Prega-
dores, fendo Carmelita; e o que mais he de notar, quenaõha-
vendo no tempo deJRey D. Affbnfo V. outro Religiofo defte
nome, elle, depois de affirmar que fora Dominicano, faz
mençaõ de outro no mefmo tempo, que efcreveo fer Car-
melita, e Martyr. Europ. Portuguez. tom. 3. part. 3. Cap.
11. pag 207. DiíTe mais na vida delRey D. Pedro , Ibid.
tom. 2. part. 2. Capitul. 4. pag. 190. num. 34. que a Mãy
do Meítre de Aviz fe chamara Kfaria Pinheira ; e na vida do
mefmo Meftre, fendo já Rey ( ibid. part. 3. Capitul. i.pa<*.

387. num. 58. ) affirmou, que tivera por mãy a Therefa Lou
renço: além de outros exemplos, que poderíamos aqui re-

petir. E aííim como , ou por falta de mayor averiguação,
ou por deícuido, fe enganou neftas circunftancias

; pelas mef-
mas caufas deixaria talvez de efcrever na vida delRey D. Du-
arte o nome defte feu filho , a quem os Hiftoriadores pelo
feu Real nafcimento refpeitaõ , e toda a Ordem Carmelita-
na, pelo muito que a honrou , levanta firmes Eftatuas.

CA-
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. i

CAPITULO VI.

De outras memoráveis particularidades 5 que refpeitaõ ao mef'

mo Uluftri/Jimo Bifpo. Da-fe noticia de humgrande final de

amor, que mo/irou aos Rdigiofos Carmelitas D. Nuno
Manoel , inclyto ajcendente da illuftriffima Famí-

lia dos Condes de Atalaya.

122 j^~*%. Papa Pio II. no primeiro do mezdeFe- *.nr js*
vereiro de 1459 concedeo aofenhorD.
Frey Toaó Manoel licença para poder teí- M°feado que

J ! cr 1 • • 1 • 1
3

1 1
inítituio.

tar de quanto nouveíie adquirido: em virtude da qual, aos 14.

do mez de Agofto de 1475. inítituio hum MorgadoparaD.
João Manoel , e por falta de fucceíTaô mafculina para D.
Nuno Manoel. Ambos eraó Irmãos, e precederia hum a ou- W™ »*>»? **i

tropeia antiguidade do nafcimento. Mas declarou o Inílituidor,

que em quanto hum , (ena fua falta o outro ) nao tiveíTe ida-

de cspaz de governar o dito Morgado, fua mãy Jufta Rodrigues
Pereira ( cuja nobreza reconhecerão todos, os que delia fazem
memoria ) feria adminiftradora ; e que chegando á idade de
vinte e cinco annos tomaria poífe , fem que fua mãy fícaífe

obrigada a lhe dar conta do que até aquelle tempo recebera :

de forte que acontecendo faltarem ambos íem focceííaõ , a

mefma íua mãy, em quanto viveííe , feria adminiftradora ; e
por fua morte nomearia peííoa leiga, e de bom viver, que
o adminifiraííe, e efta faria o meímo. Diz também naquella condições com

inftituiçaõ, que como D. Nuno Manoel ficava pobre, D.Joaõ ^ueodeixou '

Manoel lhe deixaria livre a herança dejuíla Rodrigues Pe-
reira fua mãy ; e que fe aíftm o nao fizeíle

, paííaria logo o
Morgado a D. Nuno Manoel. Tudo confia de huma Efcritura

feita no dia , e anno já nomeado pelo Tabelliaõ Fernão Ro-
drigues, e ( fegundo elle declara ) nas cafas do muito honra-
do Religiofo, o fenhor D. Frey Joaô Bifpo da Guarda, e
Capellaõ mor : e fe acha a dita Efcritura no Tomo terceiro das
que pertencem a efie Convento , e também no Cartório do
EfcrivaÕ das Capellas , em que £oy lançada.

123.

»
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123 Aííim obrou o llluftriíiimo Bifpo pela obrigação,

que concorria para cuidar no augmento daqueiies dous Cava-
lheros ; a qual hetaõ notória, que naõ feria neceíTa rio repeti-

la para fe íaber ; mas fó nella falíamos pela circunftancia, que

aos Leitores fe fará patente. Poderá parecer aos eícrupuloíos

menos decente, o tratar-fe da fucceflaõ dehumfogeito
, que

tinha obrigação precifa de naõ deixar defeendentia. Porém
os defeuidos nos homens depois de remediados , naõ de^

vem repntaríe injuriofos ainda quando na preíença de Deos
os delidos depois de lavados com a penitencia ficaõ eíque*

eidos: e aííim como em grandes Santos as culpas, quefe lhes

repetem depois de juftificados , naõ lhes ofFendem a venera-

ção ; aííim a eíle inclyto Prelado naõ defacredita { depois

de compeníado com virtudes próprias de Religiofo ) hum es-

quecimento do Eílado , em que entrou devoto , e acabou peni-

tente.

124 No anno de 1475. ElRey D. AfTonfo V. legiti-

mou aos nomeados D:Joaõ Manoel , e D. Nuno Manoel , de-

clarando-os por filhos do Biípo da Guarda D. Joaõ: enaõíó
por eíle conhecido pay erao produçoens do fangue Real, mas
também gozarão por fua mãy Jufta Rodrigues Pereira indubi-

tável nobreza; porque feus avós eraõ fidalgos da caía dos In-

fantes D. Fernando, e D.Joaõ; eella teve a honra de criar aos

íeus peitos ao feliciííimo Rey D. Manoel , de quem hum dos

dous filhos era colaço, e fempre delle foraõ ambos tratados

com íumadiftinçaõ. A D. Joaõ Manoel fez íeu Camareiro mór,

e ajD. Nuno Manoel Guarda mór da fua Real pelToa; fendo

aííim, que já EIRey D. Joaõ II. lhes havia feito a mercê , de

que pudeífem ufar de Dom, que naquelle tempo era hum íin-

gular diílintivo de grandeza. Jcíta Rodrigues Pereira queren-

do dar ao Mundo huma publica demonítraçaõ da reforma da

vida , e da fua converfaÕ para Deos , fundou na Villa de Se-

tuval o obíervantiffimo Convento de JESUS das Religiofas

Capuchas da primeira Ordem de Santa Clara, o mais antigo

de todos, os que com eíle afperrimo InMituto fe fundarão depois

em Portugal. No dito Convento fe recolheo para fervir a Deos,

e o fez dando tantos, et?_õ raros exemplos de virtude , que

morreo com opinião de Santa , e no Agiologio Luíitano tem

lugar próprio entre as peiToaa veneráveis, *

125 De
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Í25 De D. João Manoel, que caiou infignemente

,

procedem illuftriíTimas Famílias , e por linha reóVa os Senho-
res da caía de Alconchel , e Fermozeihe. De D. Nuno Manoel
( a quem eílanolTa Carmelitana ProWncia fe confcíía devedo-
ra

) procede por huma authorifadiíííma varonia a efclarecida
caía dos Condes de Atalaya

, que pelo íeu alto principio fe acha
glorioiamente aparentada com outras da primeira , e da mais
qualflcada fidalguia. O lugar de Guarda morda peílba delRey,
queoceupou eíte Cavaihero, era 5 pelas fuás preeminências, de
tao fuperior graduação , como coníla da noticia delle

, que os
curiofos podem ler na Hiftoria Genealógica do erudito Padre
D. António Caetano de Soufa , e na Geografia Hiftorica do
famojo Padre D. Luiz de Lima. Foy também Almotacé mor;
e naõ íó pelos honrofos empregos que exercitava , mas pelos
ííngulares dotes, de que o havia ornado a natureza , fe fez taõ
eííimavel, que dentro, e fora do Paço íeconílituhio credor da
benevolência de todos. Manifeíla era a amizade , que com elle

em toda a vida confervou EIRey D. Manoel. Sempre o trouxe
ao feu lado, pela confiança, que delle fazia. Nas jornadas, que eí-

te Monarca fez no annode 1498 a Caítella para juraríe Prínci-
pe herdeiro, e no anno de 1 502. de romaria a Santiago, fabemos
que o acompanhou ; e era D. Nuno Manoel tratado com diílin-

çaò táo particular, que por ella melhor fe provava o íeu rele-

vante merecimento.

126 Igual aceitação confeguio na graça delRey D.
Joaõ III. que lhe fez muitas honras. Defte Monarca foy tam-
bém Guarda mor, e do feu confelho, afíim como no tempo
delRey D. Manoel. Foy fenhor de Salvaterra de Magos com
todos os direitos, e rendas defta Villa , e feu termo, cujaju-
rifdiçaõ eflemefmoRey lhe deo de juro, e herdade. Foy tam-
bém fenhor das Águias, e da Erra, Commendador, e Alcai-
de mor da ídanha a Nova. Do feu grande talento, e excelíen-
ies predicados dera nas tradiçoens huma firme memoria : e en-
tre nós já mais fe extinguirá a lembrança da fua piedade. Era
mais que grande a devoção, que fempre teve a noíla Mãy
SantirTma

, e Senhcra do Carmo ; bavendo-fe de tal modo
com todos os íeus Religioíos

, que naõ fatisfeito da profunda
reverencia, que lhes profeíTcn na vida, até na morte lhes deo
huma publica demoníiraçaó do feu cordeaí aíFeclo.

Tom. II. & i2j Dei-
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127 Deixou no feuTeftamento, que em Salvaterra fe

fundaíTe hum Convento da noíía Ordem, ondehouveíTemos
de louvar aDeos, e íervir á íempre Virgem MARIA noíía

Mãy. Verdade he
,
que efta determinação naõ teve efteito, por-

que D. Fradique Manoel primogénito , e fucceíTòr da caiado

meímo D. Nuno Manoel , cedeo a Villa de Salvaterra a ElRey
D.Joaõ 111. que a quiz com todos os feus Termos para o Infan-

te D. Luiz feu irmaõ : e por equivalente lhe deo as Vil las de

Tancos, Atalaya , Cinceira com os feus Termos , Aldêas, e

outras jurildiçoens. Deita maneira ficou D. Fradique Manoel
defobrigado da fundação do Convento na terra , quejanaõera

fua: e os Religioíos confiderando nas muitas enfermidades,

que em tempo de Eftio íe padecem naquelle terreno, aonde

naô podiao deixar de viver continuamente, naõ fizerao as di-

ligencias, que podiaõ, para fe executar com licença do meímo
Rey, e do Infante, a vontade do Teítador. Porém nada baila

a fazemos menos lembrados daobrigsçaô, em queefteCava-

lhero nos deixou ; c por nos falrarem os meyos de outro defem-

penho, damos da noíía gratidão o mais expreflivo final, que íem
violência pôde caber nos prefentes efcritos.

128 Jaz D. Nuno Manoel (como diíTemos) em magnifica

fepulturanaCapella mór de noíía Senhora deJESUS deita Cor-

te, onde defcançaõ as iiluftres cinzas dos feus inclytos defcen-

dentes , que fempre na qualidade mofírarao ferproducçoensde

taõ alto tronco. Muito amou efte noííb Convento de Lisboa

ao feu fegundo neto o llluftrifhmo D. Joaõ Manoel , Bifpo que

foy de Vifeo , e de Coimbra, Arcebiípo de Lisboa, eVice-

Rey de Portugal. Havia contrahido firme amizade com o Pro-

vincial entaõ exiftente nefta Província , que era o Reverendif-

fimo Padre Meftre Frey Joaô Coelho , Varaõ conípicuo nas

íciencias , e confumado nas virtudes , o qual pelos feus fin-

gulares predicados foy depois eleito Bifpo de Cochim. Por

eíTa razaõ, e também pelo efpecial afTeclo, que teve ao noíTo ha-

bito, depois que ultimamente refidio em Lisboa , frequenta-

va anofla Igreja, e nas funçoens folemnes as authorifavacom

a fua peíToal aífiílencia entre os Religiofos no Coro. Porém
quando efperavamos ,

que ao íeu amor fe houvefTem de feguir

as obras
, que poderia exercitar naquelles dous fublimes lugares

de Arcebiípo, e Vice-Rey, a morte o impedio; porque em
pou-
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poucos mezes de governo nos privou deite Prelado. Foy fe-

pultado com as honras devidas na mefma já nomeada Capelia,
que mandou lavrar para feu jazigo j deixando aos feus afei-
çoados íaudofa lembrança, para lhe fazerem no theatro do Mun-
do plauíiveis os merecimentos.

129 He actualmente fenhordeMa nobiliffima cafa com 9.MVw4
lodosos feus Eítados, e Domínios D. JoaÕ Manoel de Nòro- o^TT^
nha, VI. Conde de Atalaya, Confelheiro de Guerra, Governa-
dor da Torre de Belém , Governador das Armas de Alemtejo,
e Direétor da Infantaria de todo o Reyno; depois de haver
oceupado os póftos de General de Batalha, de Mefíre de Cam.
po General, Governador, e Capitão General do Reyno de
Angola. Efte refpeitado Heroe com as fuás raras virtudes, e
preclariflimas acçoens tem adminiftrado á fama ta6 contínuos
aíTumptos, que deide o annodei6ç7, em que afíentou praça
de Soldado, até a hora prefente , faó inceífantes os feus elogios;
porque com as occafioenscrefcem os incentivos para os feus ap~
plaufos, e efles lhe vaõ lavrando a Eílatua, que lhe hade per-
petuar o nome no Templo da Memoria. Do feu valor baftan-
temente admirado nas Campanhas, faõ mais as provas , doque
as vozes, que o devem publicar ; mais os teflimunhos, doque
as pennas, que o hajao de referir. Em toda a guerra contra
Caftella nao largou da maõ a efpada , nem o inimigo oceupou
terreno, que efta defendeo. Como fe tivelTe império íobre
a fortuna , nunca lhe foy contraria

; porque procedendo con-
tinuamente vencedor, naò fó fe coroou de glorioíos triunfos,

mas fempre os confeguio acompanhados de íumma felicidade.
Entre as excellentes virtudes , que o conflituem perfeito ,

muito refplandece a generofidade de animo , com que nas ac-
çoens moítra , que he Principe ; fabendo em tal forma unir a
exterior gravidade ( competente ao decoro ) com a afabili-
dade neceífaria para o trato politico

5 que nelle fe admiraõ jun-
tas asprerogativas de muitos famofos homens, com o primor

Seu Elogios

de parecer fempre o mefmo fem variedade. 1

Tom. II. K % £A§
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CAPITULO VIL
Do que obrou o Papa Sixto W. quando a elle recorreo o nof*

Jq Reverendiffimo Padre Geral contra a perpetuidade do

+ governe defte illuftrifimo Prelado. Da-fe noticia de algu-

mas re/oluçoens , que no /eu tempo, fe tomarão ; efpeciaU

mente do novo Breviário , que então recebeo a Provinda,

.

Oy muito dilatado o governo cjefte Prela-

do ; chegou a durar, como jádiíTemos, naõ

menos que trinta e cinco annos ; cauíando

já aos fubditos conhecida impaciência , naõ por outra razaô

( ao que parecia ) fenaõ pela extenfaõ do tempo que durava.

Verdade he, quç por eftarem os mais honoríficos lugares da

Província occupados com hum ío íogeito , depois de aííumpto

para mais alta Dignidade, naõ fe fazia foFrivel, que os bene-

méritos viveíTem quaíi impoíTibilitados para os mefmos cargos.

Daqui fe originou algyma inquietação nos ânimos dos Reli-

giofos menos favorecidos; porque na eíperança de melhora-

rem de adiantamento, fe a cafoprevaleceíTe outro partido, £«

zerao a pofíivei diligencia por lançarem de íi aquelíe chamado

jugo, que por lhes nao fer grato, lhes parecia intoleravejmente

pezado. Interpondo appeHaçoens, chegarão a recorrer a a !guns

Trjbunaes : ç porque o poder de Prelado nefte Reyno era fu-

perior a toda a oppoíiçaõ, vendo os queixoíos,, que nos re-

eu/íos flcavao totalmente ejefottendidos , e que de fe declara-

rem contra tao authorjfada peííba , fe lhes íeguiria o íerernma!

tocados ; alguns paliarão a Roma , e com honeftos pretextos

efpalharap taçs clamores ,
que os JVliniít.ros da Guria fe pre-

çifaraõ a ouvilios, e os que deviap conhecer da caufa, lhes acha-

rão razaõ.

131 O noíío ReverendiíTimo Padre Geral , que en-

tão exiftía o iníigne Frey Chriííovaõ iMartignono Brigienfe,

querendo evitar toda a occaíiaõ de difcordias , e introduzira

paz univerfal entre os Religiofos Portuguezes , que tanto com

a fua boa obfervancia o edificavaÕ, entrou a fupplkar aoSum-
roo
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mo Pontífice Sixto IV. que de poder abfoluto mandaíTe abíbfc

ver dos governos deita Província aquelle Prelado. Com a pru*
dencia neceífaria poz na prefença de Sua Santidade os juftifica-?

do§ motivos, que íe ofFereciaõ para fe concluir a nova forma
de governo perpetuo , que íe introduzira era Portugal , op-
poíta totalmente ao ufocommum ^a Religião. Fezlhe mani-
feftos os fundamentos

, pelos quaes íe deviaó os fogeitos repar-
tir pelos diverios empregos de Prior Provincial» e Prior Lo-
cal de hum Convento -

y porque da confufaõ deferem ambas as

oceupaçoens regidas por humafó vontade, refultavaõ os con^
fideraveis damnos, que as Leys univerfaes da Ordem, e muni-
cipaes das Provindas pertendiaõ evitar. E poílo que íempre
abonou ao Prelado , como o feu virtuoío procedimento mere-
cia ; íó inflou contra a perpetuidade do governo, pertenden-
do, que os Religioíos ufaííem da liberdade das fuás eleiçoens,

para que voluntários houveíTem de fazer facrificioa Deos da
obediência , que por efte modo deixaria talvez de fer meritó-
ria, porque procediaó violentos.

132 Era o Reverendiííimo Padre Geral notavelmente
attendido de Sua Santidade , nao menos pela fua muita íabedo-
ria , que pelas íuas heróicas virtudes. Pouco havia, que fora
por elle enviado a Alemanha a tratar com o EmperadorFede-
rico alguns importantes, negócios da Igreja: o que tudo ex-
ecutou ta6 conforme aos defejos do Papa, quedelle ficou fa-

zendo hum grande conceito. Neíía occafiaó lhe concedeoa
efpecial graça

(
que goza to la a nofía Religião ) daRulla, que

por conter copiofiffimos privilégios , e innumeraveis indulgên-
cias, fe denomina Maré ma$fiuw. E como o Reverendiííimo
Supplicante na opinião do BeatiíTimo Legislador merecia in-

teiro credito , logo lhe deferio ao requerimento, concedendo-
lhe huma Bulia , que foy paliada em 31 de Outubro de 1476,
na qual mandava ao llíurtriííimo Bifpo Provincial , que íe hou-
veííe por deíobrigado dos empregos

, que exercitava entre os
Carmelitas; porque lhe íufpendia , e tirava totalmente a ju-
rifdiçaô

, ainda que foííe concedida por Breves Apoíiolicos ;

e que os Religiofos fariaõ o feu Capitulo conforme as Leys , e
coftume da Religião, obedecendo íó , edeíde logo ás ordens
do feu Geral : o qual Decreto daremos a ler no fWdefle Volu-
me , fielmente extrahido do primeiro tomo dono/To Bullario,

oade*

Prudência corf
que recorreo.

Gerai actendidí»

do Papa,

Bulia do Pap»
Síxto IV. Contra

* perfetuidadt de

goyerno.

Documen-
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onde anda encorporado. Nelle acharás os Leitores tudo, o que
temos referido : pofto que naõ produz io cífe to

;
porque ( co-

mo acima dilíémos
)
quando chegou a efía Cidade , já com a

morte havia o Venerável Prelado concluído os exercícios , e

peníoens do governo.

133 Do íeu tempo ^tios faltaõ totalmente as memorias;
qni taiie«eraõ. porque o primeiro livro da Provincia , em queeftasfeenthe-

fouravaõ , teve deícaminho. O que nos confta he , que nos

trinta e cinco annos falleceraò trinta, e oito Religiofos, hum
dos quaes foy o virtuofiífimo Doutor Frey Antaô da Madre de

Tom.i.n 579.
Deos , de quem já eíctevemos a vida entre os famoíos ícgei-

tos, que pertencerão ao noílo Convento de Moura. Outro foy

o inílgne Varro Frey ConfiaMino Pereira , cujas noticias te-

rão adiante lugar mais próprio , e íeráo expendidas, quando nef-

te mefmo Provincialado tratarmos do noíío Convento de
infr* mm. 160. Santa ANNA da Villa de Colares, do qual clSe Jançcu os

primeiros fundamentos. Dos trinta e íeis, ainda que muitos fo-

raõ doutiííimos, e exemplariíTimos , naõ ficaiaõ as acçoens

individuadas em forma , que fe poíTaõ diíhntamente refe-

rir : antes de algumas
(
que eraô dignas de imitação ) nao al-

cançamos os nomes dos íeus fogeitos. Mas he certo
, que efte

Convento foy hum dos que naquelic tempo mais floreceraõ em
iciencia, e fantidade.

134 Sabemos mais, que nos annos do governo deíle

Prelado fe tomarão várias refoluçoens para reforma da Pro-

vincia , as quaes fempre tiveraô obfervancia. Huma foy, que os

Noviços depois de profeiíos ficariaÕ na obediência de hum
Meítre, que delles teria cuidado, fem os vexar com os rigo-

res do anno da approvaçaõ; mas fazendo, que feparados da

communicaçaõ dos Sacerdotes, continuaííem na applicaçaõ

das doutrinas competentes ao minifterio do Coro , em quanto

naõ eraÕ admittidos aos eftudos mayores; e havendo-os no mef-

mo Convento, viviriaõ com o retiro próprio de irmãos; da qual

íogeiçaó naõ ficariaò ifentos , íenaõ depois de recebida a Or-

dem de Diácono. O meímo acordo haviaò tomado no anno de

1440 os Vogacs da Congregação Geral , que fe celebrou no
Convento Afteníe da Provincia de Lombardia, debaixo da pre-

íidencia do Reverendiilimo Padre Geral Frey JoaÕFad, con-

tando o decimo anno do feu governo. Alguns exemplos po-

de-

Relolacaô àcer

ca da tlautura

COj Nuvíço*



Tomo II. Parte I. yy
denamos allegar a refpeito da irrefragavel obfervancia, que
fempre na Província teve efta antiga,e bem fundada Ley

; porém
bafta moftrarmos que qualquer irmão ao fahir daquelia claufu-
ra, até depois de concluído o tempo deftinado , naó ficava ifen-
to do Meftre fcm defpacho do Provincial injcriptis; fegun-
do confta de hum dos taes defpachos , feito conforme oufo
daqueile tempo na língua Latina , o qual diz aílím : Fraterjo*
hanes.... exeat , /iberéque communitati facerdotum adhcere-
at. Freyjoaò ( naô íe percebem os caracteres do cognome)
pode fahir do Cornado, e afííftir livremente na Communida-
de dos Sacerdotes.

,

135 Também nos confta, que o mefmo Prelado de com-
mum confentimento dos Padres chamados do governo, que
julgamos ferem os Definidores , mandou que entre nós folie ad-
mittido o novo Breviário, quenoannode 1462 fez publicaro
BeatoJoão Soreth noflb ReverendiiTimo Gerai , o qual Breviá-
rio foy emendado, e pofto em melhor forma ( a refpeito do mais
antigo

) pelo infigne Doutor Frey Ivo Govele Britano; efe de^
terminou, que deile ufaífem osnofTosReligioíos Portiiguezes,
porque naô íe oppunha em nada ao Breviário Aymericano , dó
qual efta Província deíde o principio da Religião nefteReyno
havia aprendido as Horas Canónicas , com que em todos osdias
do anno louvava a Deos, e ao§ íeus Santos: antes do mefmo Bre-
viário conftava, que guardado o nofto Rito panicular, com di-
minuição de algumas coufas defneceílarias , fó trazia demais al-

gumas feftividades admittidas pelo Capitulo Geral próximo : o
que tudo íe devia ao ardentiííimo zelo do fobredito Padre Ge-
ral, que muito cuidava nas utilidades commuas da no fTa Or-
dem, vencendo os grandes trabalhos, que repetidas vezes o pu-
zeraõ em defaíocego , e a vida era perigo. Arefoluçaô, quefè
tomou, dizaííim.

136 Dominus Epifcópus, & Car meYttumrfi in Lufitania
Provincialisy deunanimi vemrabilimn Patrtim fociovuw affen/u
decremtfingãifqwfMinfernrihuimm^
u/um omnium accipiatur novum Breviafium^ opere •> & fluâío
R. Ivâms Govelis Brhonis direflum , & à Reverendtfftwo Patre
Gemrali Domino Johâne Soreth imiveY\timOrâimm nofirum re-
gente

> proxtmé dhul^àtum. Ita faciendum curavit , qiiianotum
cfi, pradi&um Breviarium nequaquam contradicere cmtiquiori

Exmplo dt qm
je refohee áurea
d»s mefmçs JV»3
Wffí,

Aceitação de
hum novo Brc-
viaijp.

Advertt-fe a r.4*

zãoy que ctcerrst

pura fer «ceita.

DE ERETO
Do Bifpo Pro-

vincial com os

Padres do Ge;
vem©»

,'i



o C/irónica dos Carmelitas

Breviário > do
qual liou a Pio
vincia-
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Aymericano , a quo antefignani noflri Horas Canónicas Deo , &
Sanais ejus quotidie /olvendas âidifeerunt ; imo /ervato Ritu , de-

Utijqttenon necejjariis , injertas fefíivitates ,
juxta placitum Ge'

neréilisCapiiuii , facili tmthodo demonftrat ; qu<a omnia debentur

ferventi z>elo ejufdem Reverendijfími Putris a qui pro utiliia-

te Religioms nulli parcet laberi u/que ad vittt ptricutum. Non
aliterfiat) &c.

137 Até aquelle tempo fempre os Carmelitas Portu-

guezesufaraõ do Breviário, Míílal, eCeremonial, que a Or-

dem recebeo do Patriarca Antiocbeno, Aymericode Malafay-

da 5 Legado Apoílolico; approvados pela Igreja Jerofolymita-

na 5 onde a noífa Religião teve o feu principio. Os melhores

KifícriadoresaffirmaÒ, eexpreíTamente o refere oinfígneAb-

bade Tritbemio ,
que quando os noílos Religicíos períeguidos

dos Saracencs ultimamente fe retirarão da Paleftina para vá-

rias partes da Europa no ahno de 1238, trouxeraó comíigo

os livros neceffarios, que cempetiaô á íua profiílaó Religioía s

quaes eraÓ os da fua Regra , Conftituiçoens , Ceremonial, e

por coníequencia o Breviário. Aííim o exprime pelas palavras

feguintes : Unde anno Domini mílefifflo ducenteftmo tricefuno

aâavo , coaão in unum concilio totiusorâinisin Monte Carmelo>

multi de Prioris licentia , & confilio Fratrum, Pahfiinam egref-

fifunt\ &cum Regula, Ordinário fuo, ac Statutis Europa?» ,

..i.ftjM* -unde venerant , reverfi. E como ( fegundo diífemos já no To-
'.WW.17-

níQ jmeiro ^a n0ffa Hiftoria) para efte Reyno de Portugal

viei ao alguns Portuguezes ( cujos nomes ficaõ expreíTados) e

erao daquelles, que na Cidade de Jerufalem haviaõ recebido

o noíTo habito, eftes trouxeraó para a ncíla Província os taes

livros do feu uío. Mas como naquelle tempo naõ erao impreí-

fos, facilmente fe confumiao ,e naõ perfeveravaõ, de forte, que

hoje fepodellem ver, eeftimar.

138 Com tudo temos noticia, que o Ceremonial vindo

para efte Reyno no tempo daquella transmigração ( que fejul-

ga fer o próprio que as Leys municipaes da Província muitas ve-

zes allegao ) durou manuferito em pergaminho muitos feculos

no Convento da Villa de Moura. A letra era Gothica , e a tin-

ta baftantemente apagada 5 mas ainda fe percebia a diftinçaõ

dos capítulos, e artigos , que entre outros íinaes indicavaó

huma antiguidade gloriofa. O Padre Frey Pedro das Chagas, de

quem

Noticia do nrffo

primeiro Cere-

monial.
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quem fazemos o grande conceito

,
que fica exprefTado, pela

lurnma curioíidade,que tem de fe applicar a femelhantes inftru-

mentos , o vio, e óleo muitas vezes ; lembrando-fe ainda agora

do deícaminho, que teve entre peííoas menos coníideradas, que

por entenderem naó haver no dito livro mais do que huma def-

neceííaria velhice, o entregarão ao fogo desfeito em bombas,

para feftcjai em a Sa6 Joaõ em huma noite do feu nafcimento :

dclgrça, a que talvez ficáraõ também fogeitos outros papéis de

importância ( entaó defprezados por velhos ) que naõ appa-

recem. Por falta delles tem o dito Convento de Moura per-

dido algumas regalias: e nós ficámos também na perda do

dito Ceremonial baítantemente prejudicados ; porque nos

privamos da gloria de confervar cfta Província as primeiras

regras , que para o Culto Divino recebemos da Igreja Jero-

íolymitana pelo feu próprio Directório , já na Religião eíque-

eido , mas ainda em Portugal em muitas coufas obfervado.

139 O dito Breviário novamente admittido tinha o fe-

guinte titulo : lncipit Brtviarium fratrum Beata MARIM de

Monte Catmeli extraãum , & excerptum de approbato ufu fe-

pulebri Hierofolymitanx Ecckfitt , cujus finibus diãorum Fra-

trum Rdigio jmnpfit exordium ; e he digna de reflexão aclau-

fula daquella Acla , que declara haver fido aceito , porque em
nada contradizia ao Breviário antigo, do qual uíaraó fempre os

nofTos primeiros Carmelitas Portuguezes; como iníinuando,que

fe tiveffe coufa alguma oppoíta, ou a fua gloriofa antiguidade,ou

aonolTo Rito particular, neííe caio o naõ poderiaõ receber em
virtude das Leys Municipaes da Província , as quaes pelas fuás

já ponderadas circunílancias fe obfervaraõ inteiramente. Por- RepxMt johre t

que ainda que no Capitulo celebrado no anno de 1469 fe publi- ^cmynf*

cou hum Decreto 3 para que em toda a Religião houveíTe uni-

formidade em tudo j o que pertencia ao culto Divino, com tudo fe

houveíTe couía contraria ao que a Província obfervava por obri-

gação pofitiva, primeiro deviaõ os Prefidentes delia ferem ouvi-

dos; e nao tendo lugar as replicas, ou cedendo o Soberano do di-

reito,que tinha á fubfiftenciados aótos declarados nolnftrnmen-

to, fó entaõ feriamos precifados a concorrer para a dita uniformi-

dade : naõ por outro motivo, fenaõ pelo que fica iníínuado; por-

que as outras Provindas da Ordem naõ fe obrigarão a conferrar

as antiguidades, que efta em nome dos Prelados futuros pro-

Tom. II. L znet-
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metteo, naóíófeguir, mas quanto lhe foíTe poífivel defender.

140 Opportuna occaíiaõ fe nos offerecia aqui para dar-
mos noticia dos additamentos , e reformas do noílo Breviário,
Miífal

> e do Jivro das Ceremonias. Porem comoneífa matéria
fazemos particular DiíTertaçaó, a ella nos remetemos 5 bailan-
do dker, que fuppofio tenhamos no tempo prefente obriga-
ção de conformar os noífos Breviários com os Romanos nascou-
ias eííenciaes, e commuas (mas naò em muitos accidentes , e
várias particularidades, que perfeveraò ifentas demudançana
forma, que fe hade explicar no lugar citado) nãoeraaílím, o que
fuccedia naquelles primeiros feculos da erecção defta Provín-
cia. Hoje temos Decretos Pontifícios, que ( falvandoascir-
cunfiancias competentes á rolTa antiguidade) difpoem que nas
coufas

, que precifamente carecião de emenda , foíTem os di-
tos Breviários corredcs, e expurgados, fegundoanormado
Brev;:.no também correio da Igreja Romana. Porém no tem-
po, em que efía Provinda teve principio

, quando os Prínci-
pes Chriílâos cuidavaõ* em confervar Jivre do jngo Sarraceno a
Cidade Santa deJeruíalem , donde a noíTa Religião trouxe o
leu prmcipioj naó tinhamos outro Rito, nem livros, que nos diri-
giíTem

,
íenaõ pelos coftumes praticados na Igreja de Jerufalem,

e nas outras dos Conventos Capitães da Ordem, donde íahimos
para muitos dos que agora felizmente qccupamos na Europa.

141 Nem havia em toda a Lufitania naquelles tempos
(como he notório ) o uío do Breviário Romano, e menos os
Kitos defía Igreja

; fendo que peíafingularidade deaííiítir nel-
Ja o Vigário de Chrifto, a todas excede na excellencia, e (a ref-
peito de cadahuma) merece a primazia: mas ifto he para a reco-
nhecermos por Cabeça, e para lhe darmos toda a veneração, que
devemos, enaõ para voluntariamente cedermos , em íeu obfe-
quio, daquellas antigas obfervancias, que os mefmosfummos
I ontifíces naó reprovaò , antes as permittem. O que nos conf-
ta de fidedignos Efcritores he, que nefte Reyno prevaleceo
nos primeiros feculos da Chrifiandade o Breviário Mozarabi-
ca Depois que ElRey D. ArTonfo Henriques, vencidos os
Mouros

, como já infinoámos, tirou do domínio delles a
Cidade de Lisboa

, fendo primeiro Bifpo delia pelos annos de
1PÔ». D. Gilberto Inglez, efte introduzio na Sé feporcon-
íeqnencia em toda a íua Diocefepara uio dos Ecciefufticos, que

lh 3
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lhe erao íogeitos) o Breviário, e MiíTal da Igreja de Seris-
buryem Inglaterra na Província de Ukonia. Durarão os Ritos
daquella Igreja de Serisbury até o governo deJRey D. Joaõ o
III. que teve principio no annodc 1522. Então o Cardeal In-
fante D. ArTonío , filho do feliciílimo Rey D. Manoel , depois
de íer Arcebifpo de Lisboa , cuidou em admittir na fua Dioce-
se o Breviário Romano , que com effeito foy juntamente rece-
bido nas outras Igrejas do Reyno , que naõ tinhaõ motivo par-
ticular para confervarem differentes Ritos : o que tudo por
palavras expreíTas arnrma D. Rodrigo da Cunha , aquém cita-
remos na DiíTertaçao.

142 Prefidia entaõ ná Igreja de Deos o Papa Clemente
VII. a quem íuccedeo Paulo III. no anno de 1 5 34. E fendo que
na occaíiaõ preíente muitas Communidades , ou por obfequio,
ou por alguma razaò particular, fe conformarão com o dito Bre-
viário

, e feguiraô os Ritos daquella Igreja ; fempre a noíTa
Província continuou na perfeita obfervancia do Breviário, Mif-
fal

, eCeremonial da Igreja Jeroíolymitana. Tudo fe verifica
pelos dous Breviários dcíle tempo, que íe guardaô na Biblio-
theca deíle Convento de Lisboa, hum do ReverendiíTimo Pa-
dre Geral FreyNicolao Audeth impreflo no anno de 1543; ou-
tro do Reverendiílimo Frey Joao Bautifla Rubeo impreíTo no
anno de 1575, nosquaes ( além das dirTerenças, que fe encon-
trão a refpeito do Romano) lemos o íeguinte titulo: Brevia-
rium Carmelitanum /ecundum u/um Eccíefia Hierofolymitana

,& Dominici [epukhri , &c . Do mais, que com a fucceífaó dos
tempos tem occorrido nefta matéria , diremos no promettido
Jugar

5 concluindo agora com a reflexão , de que os taes Prela-
dos erao taozelofos das fuás veneráveis antiguidades, que até
para aceitarem, o que mandavaõ os Reverendiífimos Padres
Geraes

, ( aos quaes como fubalternos tinhao obrigação precifa
de obedecer) ío naquelles pontos o executavaÕ com as cau-
telas

, quepodiaõ caber dentro dos termos da inferioridade.

143 He também de ponderar o grande louvor , que o
expreífado Decreto dá ao noíío Geral o BeatoJoao Soreth, di-
zendo que áíua fervoroía diligencia fe devia o ficar a Religião
melhorada com o novo Breviário, aífim porcrefcerem algumas
feftividades de Santos da noífa efpecial devoção , como pelo
methodo fácil, com que nelle o Ofício Divino fe propunha. O
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certo he, que nenhum elogio bafta a engrandeceras mara vi-

lhofasacçoens defte Santo Prelado, em cuja vida
(
que em li-

vro particular corre elegantemente efcrita
) poderão os Leito-

res achar obras dignas de fe verificar, que no íeu peito ardia hum
zelo verdadeiramente Eliano. E com íuperabundante funda-

mento alli meímo fe declara , que naõ fe poupava a nenhum
trabalho para confeguir as utilidades da nofla Ordem até o ulti-

mo perigo da vida , porque muitas vezes adefpreíou por con-

feguir o bem dos íubditosj ainda dos que menos affeclos lhe

defauthorifavaõ o caracter , quando com a prudência neceííaria

eftabelecia a obfervancia das virtudes nos Conventos menos re-

formados. Na Cidade de Liege por alta difpofiçaõ deDeos
chegou a efcapar da morte

,
que teve diante dos olhos no anno

de 1463 5 íem outra cauía mais ,
que por íahir a bufcaro Bif-

po daquella igreja, a quem o povo amotinado naõ queria obe-

decer. O mefmo tumulto, que concorreo contra o Biípo , en-

tendendo , que o Venerável Prelado lhe feguia o partido, o
acommetteo facrilegamente , e até o feu Convento o períe-

guio , naõ fó com injurias , mas com violentas mãos , que nelle

os cegos Dioceíanos puzeraõ, maltratando-o juntamente com
graviífimos golpes de pão , e de ferro : o que tudo o fervo de
Deos tolerou com invicla paciência, ecom reíignaçao mere-

cedora de hum premio eterno.

144. Porém o que no governo do Illuílriííimo fenfcor

D. FreyJoaÔ Manoel fe fez mais memorável, foy a fundação

do noíTo Convento da Villa de Colares; hum dos que actual-

mente goza efta Província. E porque delle occorrem muitas par-

ticularidades capazes de ferem referidas , declarando nefte lugar

todas, as que achámos pertencer ao dito Convento, delias tra-

taremos com a diífufaó neceííaria , como de allumpto próprio,

que com advertência refervamos para a feguinte parte.

CHRONI-
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PARTE II.
DA FUNDAÇÃO, FUNDADOR, E MAIS

particularidades pertencentes ao noíTo Convento da villa de
Colares , deftinado para Recolêta da Província.

Dfclaraçaõ dâ
matéria.

CAPITULO I.

Das dijpo/içoens neceffartas para fe efdtuar a fundação
do Convento.

145 h CHA-SE efte Convento edificado na
vifinhança da celeberrima villa de Co-
lares. He da invocação de Santa AN-
NA , e o terceiro da Província ; memo-

rável , naõ menos pelos feus Fundadores
, que pelos exempla-

riflimos Religiofos
, que fempre o authorifaraõ. Nefte Capí-

tulo daremos primeiro noticia do fitio, e mais difpofiçoens para
a erecção do Convento ; depois trataremos da devota fabrica
delle, e dos filhos de virtudes fublimes, que alli florecèraõ.

§. I.

Expeem-fe hum a Cowpendiofa noticia da villa de Colares.

x 4"6 TT E eftâ villa pela amenidade do íeu terreno,

XTj[ e pureza dos íeus ares, huma das mais no- y£.
ú^'° i%

meadas, e conhecidas do noífo Reyno. Fica em diftancia de
cinco léguas de Lisboa para a parte do Noroeíle, fituada ao
pe da famofa ferra de Cintra, fupenorahum fecundiUímo vai-
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le, ao qual os Naturaes vulgarmente chamaõ Várzea. EftaTe
eííende pelas fraldas da meíma íerra em diftancia de huma lé-

gua com pouca diíFerença, que fe termina no Oceano), on-
de vay deíaguar o rio das Maçam pelo mefmo rumo do No-
roefte. He o tal rio formado das copiofas aguas , que por mui-
tas partes íe deípenhaõ da quella altiííima , e dilatada ferra, cin-

gindo-a toda pelas raízes ; íó com a diíFerença , de que em ou-
tro valle

, que corre deíde a Ponte redonda, onde acaba a

defeida da villa de Cintra, até chegará vidada várzea, íe cha-
ma Galamavts , e dalli até o Oceano fe denomina das Maçans y

por caufa das muitas
, que cahidas das arvores , e miíluradas

com as aguas apparecem boyando em toda a diílancia
, por on-

de fe lhedilataõ as correntes. Até no mar largo , em muitas lé-

guas , chegaó os navegantes a ver eies frutos , e por eles co-
nhecem, que eftaó próximos aterra ; porque defta leva o rid

ao Oceano aquelles infalliveis íinaes.

147 O nome Ga/amares variou com o tempo , e fe cor-
rompeo o vocábulo com alguma antepoíiçaõ de letras; porque
antigamente oÊtio alli íe chamava Alagawar, por caufa de che-
gar a elle a maré, e na fua enchente fuecedia alagar-fe o Valle.

Então era o rio caudalofo , e navegável. Entrava no Oceano
por hum canal fundo, e limpo

, pelo qual as embarcaçoens
mayores daqueile tempo íe encaminhavao até a villa de Cola-
res , onde havia íufficiente porto, em que furgiaÕ. Em differen-

tes occaíioens ( como depois veremos ) chegarão alii navios

armados em guerra, e expugnarao o famofo Cafteílo, onde
alguns valerofos Capitaens triunfarão dos Régulos, queoha-
bitavaõ. Actualmente o mefmo rio corre com diminuição taó

perceptível nas aguas, que pelo Eâlo por todas as partes del-

le fe vadêa. Ifto procede nao fó de correrem as aguas da terra

em menos abundância ; mas também porque as do rio fe di-

vertem por várias prezas para beneficio dos pomares , embe-
bendo-íe muita na terra , pelo impedimento das arêas

, que na
barra fe amontoarão. Eítas tem alli formado tantos baixos , e
taò dilatados parceis, que apenas pôde chegar á boca do rio

( quando o tempo he favorável, ) algum pequeno batel, mas
íempre com perigo.

3 48 As aguas deite gracioío rio faó de qualidade tao ad-

mirável, que por onde correm, deixao a terra fecundiílima de;

ren-
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rendofos pomares , compoftos de éxcellentes frtítos. Na
várzea faõ tantas, e taò baltas as arvores frutíferas naícidas de
huma

, e ourra parte do rio
, que era toda eila , na mayor fon-

Ça da calma
, fe acha fem interrupção huma fombra continua-

da. A differerça dos frutos
(
que faõ peras , maçans, marmel-

Jos, e outros igualmente íaborofos ) fervem de recreação aos
fentidos

; dando a conhecer, que os primores da arte, empe-
nhada em concertar hum bellifl mo ramalhete, naõ poderia
idear oucro de tanta fermofura, como nefta várzea de todo ofeu
frondofo arvoredo lhe fabricou a natureza. A experiência
moílra

, que èfte valle Menta a Lisboa de fruta em todo o an-
uo, porque naõ ha dia , em quenaõ entrem neíla Cidade muitas
cargas

, aííím da quefazonada fe colhe do ramo , como da que
íe põem de guarda para fervir em melhor tempo. Para íe exag-
gerar a quantidade dos frutos

, que ha na várzea, baila faber-
ie, que todos os feus pomares faõ abertos , e naõ fe prohibe ás
pefloas eftranhas

, que entrem neíles , e comaÕ até iatisfazerem
avonrade, como /e foliem feus donos. O que mais fe eftima
he

, ferem taõ íaudaveis
, que nunca fazem damno. Attribue-

fe á bondade das aguas, que os rega ; porque também nefte
rio fe tomaõ banhos, efejulgaõutiliflimos para remediar efi-
cazmente muitas enfermidades ; fendo com efTeito êíta Villa

( pelas conveniências, que a humanidade encontra para a íuá
boa confervaçaõ ) de tal modo grata , que os fogeitos de me-
lhor gofto a intitulaõ ; Parai/o de Portugal.

149 Chama- fe Colares do famofo Caftello de Côlir , que
rede fitio edificara huma fenhora natural de Alemanha , a quem
onoíío incomparável Joaõ de Barros na idéa, que inventou pa-
ra divertimento dos curiofos , intitula CondeíTa de Compa.
Aconteceo pois ( fe he que pode aqui ter lugar femelhanteno--
ticia ) que a-tMindo ella em Dinamarca , o feu Príncipe lhe
matou o marido , e temerofa de algumas confequencias , que a
ameaçavaõ , ajuntou as luas joyas , e recolhidas com todo o pre-
ciofoda íuacafa, veyoem duas náos , acompanhada de alguns
familiares

, que a quizeraõ feguir, trazendo também comlígo
três filhos, e entrou por aquelle rio, parecendo-lheqneeíraria
mais fegura entre Mouros

( que entaÕ dominavaõ efte Reyno)
do que talvez entre Cothoíicos , onde poderia chegar o empe-
nho, e prevalecer a violência do feu inimigo. Contemplando

pois
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pois na amenidade do lugar, e querendo ter algum defeanço nos

feus trabalhos , mandou pedir a EIRey Zeylam, fenhorde Lis-

boa, que foíTe fervido darlhe alguma parte daquella terra para

nella habitar, obfervando a ley própria, fogeita fó ás ordens
do Regulo, pelo que refpeitava ao corpo. Zeylam reflectindo

mais no intereííe pelíoal , que na piedade , da qual fe fazia dig-

na a íupplicante, conveyo no que lhe pediaj com tanto, que
pela terra lhe houveíls de darcempezos deouro, e trezen-

tos de prata.

150 A condeíTa, vendo que de outro modo naõpo-
dia confeguir o íeu intento, fe refolveo a comprar a terra. Mas
porque lhe faltava o dinheiro para oentregarcom aprompti-

daõ, com que fe lhe pedia , deo três colares de ouro em penhor:

e Zeylam os aceitou com o partido , de que naõ fendo refgata-

dos dentro em tresannos, ( ainda que o feu valor era em do-

bro ) flcariaõ fendo inteiramente feus. Ajuftado por efte mo*
do aquelle contrato, logo, como fenhora da terra , com a di-

ligencia dos feus, edificou o Caftello, ao qual ( refpeitandoaos

Colares, que dera em penhor ) chamou Colir ; e o pronunciou

conforme o feu idioma, onde aílim fe eícrevia a palavra Co-
lur. A J fombra defte Caftello, que era famoio , íeforaõ edi-

ficando muitas caías , que conftituirao povoação diftinta , com
o meímo nome de Coliris, proferido aílim naquelíe tempo , em
quanto durou a pronuncia Alemãa ; mas depois que alli preva-

lecerão os Portuguezes , todos (conforme o noííò idioma) a de-

nominao Colares.

151 A hum dos filhos da Fundadora
,
que porfua mor-

te herdou o Caftello, e nelleviveo alguns annos , o tomou á

força de armas hum Regulo chamado Morbanfo. Vencido efte,

entrarão outros a dominar a povoação , entre os quaes houve
hum mais celebrado, do qual aótualmente conferva o nome
huma calçada, que encaminha para o palácio, que antes fora

o tal Caftello, e lhe chamaô a calçada do Albernaz. Depois
que a naçaô Fortugueza facodio de íi o jugo Mahometano ;

e aquella povoação , com o nome de villa , pertenceo á lua Co-
roa, fempre coníervou , como fabrica memorável , o Caftel-
lo : e para lembrança da íua muita antiguidade , a mefma villa

( aquém deo o feu primeiro foral EIRey D. Diniz ) o tomou
por armas , das quaes ainda a Caraera ufa nos fellos , e nas par-

tes

^a
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tes publicas, onde fe vc que tem por armas hum Caílello en-

tre arvores : eftas ,
que indicaô a fecundidade do paiz , e aquel-

le,.que moftra o principio da povoação.

152. Porém ainda que coníervado o Caílello, delle íe

íerviaô os ofikiaes da Camera para os miniíterios do governo

commum ; com tudo ha mais de cem annos ,
que fazendo gof-

to de viver naquella villa D. Diniz de Mello deCaílro , ( fo-

geito de grande refpeito, e particular diftinçaó ; porque havia

fido Bifpo de Leiria , de Viíeo, e da Guarda, e Regedor das

juftiças deite Reyno) confeguio da mefma Camera o domínio,

e a poíle do tal Cafíello. Nefíe, mudada a figura , fabricou hom

cnrioío Palácio para fua habitação, que ainda exifte dentro da

villa , e o gozaõ os íeus nobilitámos herdeiros. Delle he actu-

almente íenhor António de Mello, eCaflro. As cafas da Ca-

mera , e cadêa fe fizeraõ em outro lugar. E poílo que a villa

no tempo prefente fe acha com pouco augmento , ainda tem

dentro emfi, e no íeu termo trezentos , efeflenta viíírhos.

A fua Parochial Igreja de fabrica mageftofa he do titulo de

NoíTa Senhora da Aííumpçaõ, e nella fe celebraô com aceyo

os Officios Divinos. Tem cafa de Mifericordia, e dirTerentes

Ermidas dedicadas a vários Santos , que íaõ buícados com vo-

tos, e com frequentes romagens.

153 Daremos agora noticia dos fenhores defta villa, deíde

que fahio da Coroa, até que lhe tornou a pertencer, o que preve-

nimos para melhor intelligencia das doaçoens , e mercês , que

muitos dos taes fenhores fizerao ao noffo Convento, fegundo

o que em feu lugar havemos de efcrever. A primeira pefíoa

particular, que pofluio efta villa, depois de conquirlada aos Mou-
ros , foy onoíío inviclo Condeftavel D. Nuno Alvares Perei-

ra. EIRey D. João I. lha deo juntamente com outras villas,

por hum a carta de 2odeAgofto, feita em Santarém por Fer-

não Domingues na Era de Cefar de í 42 3 ;
que correfponde ao

annodoNafcimento deChriftode 1385 , cuja cópia fe achara

no primeiro Tomo da nolTa Hiftoria, e heo IV. dos Documen-

tos, que alli fe imprimirão.Com palavras expreíías di* aífim: Faz

cimus publicam ãonationem de iíiis villis cum/uis Cafiellis... C0-

lares cum/uis ttrminis& reguenguis. Efie magnânimo Heroe,

quando repartio as faas terras , deo a de Colares ao feu neto D.
AfTonfo, Conde de Ourem 3 e Marquez de Valença , o qual

Tom. II. M
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fez delias doaçaó a fua irmãa a fenhora D. Ifabel , filha do fe-
nhor D. AíFonío, Conde de Barcellos. Tudo conftadehuma
carta de confirmação delRey D. Duarte, feita em Santarém
por Lopo AíFonío aos 29 domezde Novembro de 1433. Na
rnefma carta íe declara, que na dita doação aííinarao o Conde
de Barcellos, como pay , e curador , que era do dito D. Âf-
fonfo, e também D. Fernando Conde de Arrayolos , e Mar-
quez de Villa-Viçofa, que na falta de lucceílaô havia depóf-
íuir aquella terra , como irmão , e herderio que era do Conde
de Ourem D. AíFonío. Foy eíta doação feita em Coimbra aos
7. de Novembrocom licença delRey, paíTadaaos 4. dodito
mez, tudo no meímo anno ; o que melhor moftrará o Documen-
to

, que para confirmação de outros pontos vay no fim defte
Volume.

154 Defpofando-fe a fenhora D. Ifabel com feu Tioo
Infante D.Joaõ, Meftre da Ordem de Santiago, eCondefta-
vel de Portugal , veyo a herdar a villa de Colares íua filha mais
velha a Infanta Dona Ifabel , mulher que foy delRey D.João
o II. de Caftella. PaíTou depois defte caíamento o domínio da
villa á Infanta Dona Brites, irmãa da que fora fer Rainha , a
qual Dona Brites fe defpofou com feu primo o Infante D. Fer-
nando, Duque de Vifeo , Meftre das Ordens de Chrifto, ede-
Santiago

, Condeftavel de Portugal. Defte matrimonio tive-
raõ íeis filhos. O fueceífor, e herdeiro daquella ilIuftriíTíma

eafa foy D. Manoel
, que naõ obftante fer pela ordem do naf-

cimento o ultimo dos feus irmãos, difpoz a Divina Providencia,
que vieííe a fer na authoridade o primeiro; porque fubio ao
throno , e cingio a Coroa defte Reyno de Portugal; e foy
fempre no íeu governo taó glorioío

,
que entre os outros Mo-

narcas mereceo a antonomafia de Rey feliciílimo. Por morte
da Infanta Dona Brites , herdou EiRey D. Manoel feu filho
a villa de Colares, e logo que delia foyfenhor, lhe deo no-
vo foral no anno de 1516, como confta de hum livro da Carne-
ra da meíma villa. Também lhe fez mercê de que os feus mora-
dores naõ paguem portagem , mandandolhes commutar a pen-
fáõ, que até alli ti verão, de pagar o quarto dos frutos, em certo
eftipendio annual

,
que por hum modo fuave contribuem fem

violência. Deídeaquelle tempo até o preíente fe temefta vil-
la confervado na Coroa com vários privilégios , concedidos

pelos



Tomo II. Parte II. 5>i

pelos Rfys fucceffores , que naó repetimos , por íerem (ainda

que memoráveis ) alheyos do noflb Aiiumpco.

§• H.

Do Ca/al chamado vulgarmente da Torve , aonde o noffb Con-
vento de Colares teve oJeuprimeiro ajjento. Da-fe noticia

do Bemftitor, que o deixou para effe fim,

155 "p M diftancia de huma légua daquella villa para

JE/ a parte do Norte, no cermo da villa de Cin-
tra , ha hum cafal , chamado em tempo mais antigo de Miguel
Joanes , e agora da Torrei o qual fe eftende pela planicie de hum
monte eminente ao lugar de Nafarros. Defle cafal foy fenhor
hum inílgne Medico, chamado Atieflre Henrique, Fillco mór do
Reyno no tempo delRey D. Duarte, de quem mereceo a graça,

e com ella a eftimaçaõ devida ao feu talento. Por caufa da fum-
ma devoção, que tinha ao noíTo Santo habito , tratava a todos os
Carmelitas com particular veneração , e com os defte Conven-
to de Lisboa confervava eftreita smizade. Havia confagrado
a noiTa May Santiffima do Carmo hum taõ fino amor

, que pela
continuada afliílencia diante da fua Sagrada Imagem deita Igre-

ja fe dava a conhecer extrcmofo. Como naõ teve herdeiros
forçados, e fempre entendeo , que a meírna Senhora lhe dera
as riquezas , que poíTuia, aííentou comílgo deixalas ao Conven-
to de Lisboa. E porque julgava que o feu cafal da Torre ti-

nha boa capacidade para nelle fe fundar hum Convento da nof-
ía Ordem , onde a May de Deos fofle fervida dos feus filhos ,

e venerada dos Fieis , deo primeiro parte dos feus pios defejos
a EIRey , declarando-lhe que já naquelle lugar havia feito huma
Capellinha chamada Oratório ; e depois lhe pedio licença , para

que fabricado alli hum Convento com fua Igreja , podeíTe pof-
fuir para íeu património a herdade, que elle lhe queria deixar
com as condiçoens

, que conflariaõ de hum inftrumento, que fe

havia de fazer fobre a forma do feu contrato.

156 EIRey louvando-lhe muito a refoluçaõ , c queren-
do fazerlhe agraçapelomefmotheordafupplica, lhe mandou
paliar a dita licença por huma carta, feita pelo Tabelliaõ Joan-
ne Eíleves em Lisboa a 14. de Novembro de 1436, na qual

T°m. II. M % carta
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carta íe expendem as confrontaçoens do dito caiai , e as cir-

cunftancias mais neceíTarias, para que a licença ficaíle em todo o
tempo firme, e valiofa. E porque poderia íucceder, que o
Bemfeitor naõ chegaííe na fua vida a concluir o intento , e que
depois da fua morte houvefíe duvida na conceííaó

, que lhe pe-

dia
j
querendo também o dito fenhor concorrer paraoeffeito

«íiVa!
çaô ae" daquella fabrica, fez declarar, que o Meftre Henrique naõ íó

a poderia erigir em lua vida , mas deixar por fua morte
, que

foíTe levantada, e que entaõ gozaífe das rendas
, quelheeraó

applicadas, para o qoe íeriaó confeguidas as outras licenças ,

Documen- que erao precifas. Tudo coníta de huma cópia da mefma carta,
to VI. que, como Documento notável , damos a ler no fim daHifíoria,

entre os que para ella muito conduzem.

157 Concluída efta diligencia , continuou o Fifico mor

o Meftre h». as exP renroens d° íeu atfeclo , dirigido com efpecialidade á
tique (e declarai noíTa Mãy Santilíma. E pofto que com todos os nofTosReli-

giofos conferva va huma boa harmonia , com tudo a nenhum cor-

refpondeo taõ familiarmente, como ao Provincial
, que então

era o íenhor D. Frey JoaÕ Manoel Bifpode Ceuta , e Capel-
laÕ mór. Pelo cabal conceito, que íempre teve da aclividade, e

prudência defte Prelado, e naõ menos pela confiança que fez da
lua antiga amifade , lhe defcobrio o feu peito

, participando-lhe

o animo, com que eíiava, de deixar as fazendas , quepoíTuia

no termo de Cintra , ao Convento do Carmo de Lisboa , com
a condição de fe fundar o Convento , que defeja va, no cafal já

nomeado. E porque as fuás oceupaçoens naõ lhe dava6 lugar a

retirar-fe da Corte para aíMir ao edifício , nem podia em vida

ceder do património , que agora lheapplicava
( porque delias

rendas fe ajudava para confervar a decência do feu trato) havia

determinado
, que o tal Convento fe fabricaíTe depois da fua

morte , conforme as condiçoens declaradas no feu Teftamen-
to. Juntamente lhe pedio licença para o nomear a elle feu Tef-
tamenteiro, para que foíle o executor da fua ultima vontade ,

no cafo que lhefobreviveíTe. O Provincial lhe agradeceo a fi-

neza com razoens taõ diíeretas , e corri tanta affabilidade, que
competindo politicamente ambos , cada hum queria moftrar que
ficava devedor ao outro.

158 Succedendo pois fallecer o dito Meftre Henrique no
fim do anno de 1449 , aceitou o fenhor D. Frey Joaõ Manoel

(co-
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(comolhe prometterajo fer feu Teftamenteiro. Mas porque

naó podia fatisfazcr peíToalmente a efta dependência , deo pro-

curação a íeu criado Gonçalo Pires Boto
,

para que em íeu no-

me , e do Convento, como herdeiro tomaíTepofle docafal,

•e dos bens annexos, que ihecompetiaõ. Chegando paraeíTc

eíFcito á villa de Cintra , os OíSciaes de juftiça tiveraõ duvida

a dar a dita poíTe ao Convento, por falta de authoridade da

Jlainha , que elies deviaó moftrar, por fer ( como as outras

Rainhas) fenhora daqueMa terra. Recorreo entaõ o illuftriííi-

mo Prelado a ferenifhma íenhora Dona lfabelj mulher delRey
D. AfFoío V. affíftente na Cidade de Évora , reprefentando-

lhe tudo o que fe paíTava no prefente cafo, para que quizeíTe

mandar ás fuás jufliças
, que aos Religiofos defte Convento

meteíTem de poííe do cafal com o Oratório, e mais rendas, que
lhes pertenciaõ , a fim de íe executarem as difpoíiçoens do Teí-
tamento 5 em ordem ao íerviço de Deos, e de íua May
Santiííima , que muito fe lhes recommendára. Promptamente
<let:ei minou a Rainha , que naõ tendo Gonçalo Pires Boro du-

vida em que os Religiofos tomaíTem a dita poíTe, os feus Juizes

lha défíem logo íeui contradição , ou embargo : o que fez por

huma carta eícrita na mefma Cidade de Évora por Gil Fernan-

des aos 28 de Dezembro do dito annodei449, cuja cópia fe

achará no fim do Volume.

IJ9 Com efta ordem partirão para Cintra a tomar poíTe

da herdade os Padres Frey Rodrigo Subprior, Freyjoaõda
Charneca , Frey João de Alpedrim , Frey Diogo de Beja, Frey
Martinho de Évora , e também Gonçalo Pires Boto : efte em
nome do fenhor Bifpo Teftamenteiro > e os Religiofos em no-

me de#e Convento. E naõ tendo duvida alguma osJuizes , ou-

vido Gonçalo Pires Boto , logo o Efcrivaõ Luiz Pires lhes foy

dar com todas as íolemnidades coftumadas a dita poííe, mandan-
do ao rendeiro , e lavrador do cafal

( que entaô era hum Efte-

ve Annes da Zibreira
)
que naõ acodiííe com os frutos, e mo-

veis do dito cafal, fenaõ ao Convento de SantaMARIA do
Carmo de Lisboa : o que tudo confia de hum inftrumento, feito

pelo meímo Efcrivaõ Luiz Pires nas cafas doTabelliaõ ÁfTon-
ío Annes em Cintra , aos 20 deJaneiro de 1450 , cuja cópia

íe acharájuntamente com a carta da Rainha entre os outros Do-
cumentos, lílo affím executado 3 convocou o fenhor D. Frey

João
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94 Chroruca dos Carmelitas
Joaõ Manoel os Padres do governo , c lhes propoz a vontade
ao Teflador , declarada na verba do Teftamento, para que com
o parecer de todos íe houveííe de fazer mais acertadamente
o que foífe razaõ. Ponderadas pois as circunftancias , que occor-
reraÓ , eachando-fe, que haviaõ juftificadas caufas para fe fun-
dar o novo Convento, fe aílentou com o confentimento de
todos, que íe lhe déffe principio , elegendo-íe para feu Fun-
dador Religiofotal, que naõ fó cuidaíle com boa intelligencia

no material do edifício , mas que também com o exemplo das
virtudes edificaffe.

§. m.

Do virtuoftfimo Padre Frey Conflantino Pereira , de(linado pa*
ra fundador, Da-fe noticia do edifício , que erigio no

cafal da Torre.

160 A Sííftia nefte Convento de Lisboa o famofoPa-
ii dre Fr. Conflantino Pereira, ornado de vir-

tudes heróicas, e hum dos melhores talentos
, que authorifavaó

a noíTa venerável Communidade. Naõ temos individual noticia
dos feus progenitores: fó nos confla, que foraõ illuftres , e
que elle era íobrinho do noíío Ínclito Condeftavel D. Nuno
Alvares Pereira, oqualcomoíeu confelho o perfuadio a dei-
xar o feculo para fervir a Deos na Religião de fua Mãy Santiíli-

ma. Fazendo-o aííim , e moflrando aquelle egrégio Varaõ
,

que nas fuás acçoens queria obrar fem deívio de feu perfeito ef-

tado , foy taõ amado do Santo Condeflavel , que mais porefle
motivo, do que ainda pela razaõ do próximo parentefeo , o
tratava com diftinçaõ, e da fua intelligencia íe valia em alguns
particulares de grande importância. Pelos admiráveis progreí-
íos da fua fempre reformada vida vcyo efteiníigne Religioío a
íer dentro , e fora do Reyno taõ conhecido, e venerado, que os
Efcritores naõ fó domefticos , roas também eftranhos , em tra-

tando delle, repetem excellentes elogios.O Padre D. Nicolao de
Santa Maria, procurando dar a conhecera gloria, que pelos feus

filhosteve efta noíTa Província, chegou a eferever , quebaf-
tava para a fazer refpeitada, o haver recolhido aefle illuftre

VaraÕ. O Reverendo António Carvalho da Coita, dizqueera

Va-
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VaraÕ de admiráveis (virrudcs. O Licenciado Jorge Cardoíb
fallando da fua juftifícada vida, aMirma, que toda eila fora hu-
ma continua oração, e meditação. Outros graves Authores
diílinguindo algumas das fuás virtudes íublimes, vem todos a

concordar
, que fora hum dos Carmelitas Portuguezes mais

dignos de interminável memoria.

161 A efkpois taõ benemérito, como proporcionado
Miniftro para aquelle emprego , elegeo o fenhor D. FreyJoaõ
Manoel

, ( como Superior que era da Província
) para que por

ferviço de Deos, e utilidade fck Religião , foíTe habitar no cafal

daJTorre, onde daria principio á defejada fundação; porque
naô fó e!le , mas todos os Padres do governo julgavaõ , que fó
o íeu ardente zelo era capaz de erigir aqueíia fabrica fagrada com
a brevidade, que íepertendia. O fervo de Deos , que em nada
tinha vontade própria , obedeceo á do Prelado com perceptí-
veis demonftraçoens de extraordinária alegria. Eíla fe fun-
dava naô fó no gofto de lhe acharem prerlimo para fervir a Pro-
víncia ( ao meímo tempo que fua humildade lhe perfuadia fer

dos íeus fíihos o mais inútil) mas também na confíderaçâô , de SfaíS?
8

que retirado dos eftrondos da Corte , poderia melhor entregar-
fe á vida contemplativa , e folitaria dentro do Ermo , onde lhe
JeguraVaõ , que fe incluía oditocafal, para cujo focego o di-
rigia© as propenfoens do feu génio. Sempre as deoa conhecer
pelo pafmofo recolhimento, com que vivia dentro dos Clauf-
tros j onde habitava, de tal modo abftrahido da communicaçaÓ
com os parentes, e até do trato familiar com os Religiofos

,

que com efies fó nos a&os da Communidade fe aviltava ; e
com aquelles apenas fallava , quando aflim o pedia alguma ac-
ção de caridade. Todo o tempo queria oceupar com Deos por
meyo de huma mental , e nunca interrupta Oração.

1Ó2 Entre os muitos difcipulos, queefte fervo de Deos c<^?^bdto

ajuntou na efeola dos feus fantos exercícios, hum dos mais
qucIíV0U "

aproveitados foy o exemplarifíimo Padre Frey João de Santa
ANNA

, do qual fallaremos a feu tempo, como de fogeito me-
morável, naõ fó pelas virtudes, que exercitou, mas também pe-
los honoríficos lugares que íervio. Porém agora he precifo re-
ferirmos

, que íendo efte ainda de pouca idade , pofto que mui-
to adiantado na obfervanda Regular , foy deftinado para com-
panheiro do infigne Padre feudire&ar. Amhos fe puzerao lo-

go
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go a caminho para o fítio , onde haviaó de levantar o pa-

drão do novo Convento, e alli em quanto fe lhe deitarão as

primeiras linhas, e íe prevenirão os materiaes , hum, e outro

fe entregou totalmente á vida contemplativa , renovando na-

quella lolidaõ a Eremiticaobfervancia dos primitivos habita-

dores do Sacro Carmelo. O Padre Frey Joaõ de Santa AN-
NA, precifado de occafiaó urgente, ferecolheo a eíle Conven-
to de Lisboa. Ficou o Padre Frey Conftantino Pereira dan-

do principio á obra com tanto defvèlo , que parecia eftar fem-

pre ajudado de muitos fuperintendentes
;
porque o íeu aug-

mento naÓ fe julgava fer por concurío, de quemeftavadefti-

tuido até do feu íocio. Confeguio com effeito fabricar alli hu-

ma Igreja com feu campanário, e alguns commodos para os Re.

ligioíos , que com elle houveíTem de aífiítir ; obra , ainda que

regular, fem a grandeza, e fumptuoíidade , quelhepediao
animo, porque foy primeiro conveniente experimentar a ca-

pacidade do território, para depois feeftabelecer a confervaçaa

dos Conventuaes.

163 Veyo pois o tempo a moftrarlhe, que era inútil

todo o trabalho applicado á execução do edifício, aííim pela

eílerilidade da terra , íó própria de pao , e de gados , como
pela falta de viíinhos, que fe podeííem aproveitar das dou-

trinas dos Religiofos. Alguma diligencia fez por vencer as dif-

iculdades
,
que fe lhe propunhaõ na producçaõ do arvoredo,

neceílario para refrigério dos ditos Conventuaes na quadra do

Eílio, por fer intolerável a caima , que reverbera da impref-

fao do iol fobre as muitas arêas do íitio ; o qual por fer total-

mente deíabrigado , nelle reinaõ com irreparável fúria os

ventos
,
que faõ nocivos â faude. Grande era o defgoftodo Fun-

dador, vendo a defproporçaô do lugar para a permanência do

Convento , ao mefmo tempo, que na ferra de Cintra fronteira

divifava entre as íuas notáveis afperezas muitos aíTentos fron-

doíos , que com fuaviífima amenidade convidavaô os ânimos,

e difpunhaõ os eípiritos para fe empregarem focegadamente

na contemplação de Deos. Nefte aííumpto difeonia com al-

guns devotos , que attrahidos da boa fama da fua juítificada

vida , concorriao das povoaçoens menos diiantes a ouvir o$

feus faudaveis confelhos , e a fe encommendarem nas fuás ora-

çoens j crendo piamente , que o Senhor as ouvia para lhes con-

ceder
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ceder benefícios. E como íe foffe eíle o meyo

, queomefmo
Senhor havia prevenido para íe por em execução o defejo do
íeu fervo

, da qui ie íeguio hum taõ ditofo fim
, que íe dá a co-

nhecer eífeito eípecial de huma altiflima, e talvez ia efpera-
da providencia.

§. IV.

DonovofitiO) que na Boca âa Matafoy doado ao Fundador. Dai
Je noticia da primeira Ermida , que alli erigio dedicada

á Senhora Santa ANNA, onde habitou até
acabar a vida.

164 ENtre os mais affeclivos devotos do noíTo ha-
bito era conhecido hum Sebaftiaó Vaz, caia-

do com Ignez Eíteves , moradores no fitio da Bem-poíla, ter-
mo da dita vilía de Cintra. Como amantes que eraõ da notória
virtude do Padre SJrey Conftantino Pereira, a quem algumas
vezes viíitavaõ no íeu retiro, eílimaraõa occaíiaõ, que íe lhes
ofTereceo, de poderem darlhe goftoj de tal modo

, que chegaílc
a ver fatisfeito o íeu louvável intento. PoíTuiaõ huma íefmaria
nas vertentes da mefma ferra de Cintra imminente á villa de Co-
lares, que por ordem da infanta D, Ifabel , fenhora deíla villa,
Jhes havia feito mercê Lourenço Martins feu Efcudeiro: e ficavá
a dita feímaria no lugar, que chamaô z Boca da Mata , partin-
do com a quinta de Milides para a parte Oriental , e para a Oc-
cidental com 2 íerra. E poílo que naò havia ainda alli cultura,
nem outra coufa mais , do que huns pardieiros ; com tudo, bem
rnoftrava a terra ter aptidão para produzir todo o género de
frutos, e o feu âmbito capacidade para hum fermofo Conven-
to, que ( áfemelhança do Capital da noMa Ordem ) foíle le-
vantado na quebrada deíla ferra , affim como o outro no decli-
vo do Monte Carmelo.

365 Para eíle fim os dous caiados doarão ao dito Padre
a fefmana do modo que a poííuiaÔ , com as taescafas velhas :

oqueentaÕ executarão por huma Efcritura feita no diai6de
Julho ( próprio da Commemoraçaó folemne de noíía Mãy
Santiírlma, e Senhora do Carmo ) pelo Tabelliao Braz Annes
no atino do Nafcimento de Chrifto de 1457, cuja copiada-

Tora
-
lL N * mos

ir

Devotos ôo PJ
Frey Canílami-
no.
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mos a ler entre os outros Documentos. Alli íe achará, queefti-

mulados das boas obras do fervo de Deos fizeraõ a tal doaçaõ,

para que houveííe de ufar daquella rerra , como de coufa pró-

pria ,
para tudo o que. lhe foíTe conveniente, transferindo o do-

mínio delia nao íó ápeffoadofobreditoFr.Conftantino Pereira,

mas a todos os feus herdeiros , e íucceííores,fem outra penfaó

mais ,
que a de pagarem eftes aos íenhorios da terra o quarto, na

meíma forma que á íua peíToa fora concedida. NaÕ he explicável

aconfolaçaô eípiritual , que ao Venerável Fundador reíultoude

ver, que o Ceo o favorecia por meyode taõ maraviíhofa provi-

dencia: e tomada íem contradição a poííe daqueile terreno, deo

graças ao Senhor pelo recebido beneficio
;
porque agora con-

cerriaõ todas as circun$ancias, para que o feu louvor houveííe

de fer permanente no fagrado Edifício , que pela amenidade do

íitio a todos fe faria grato.

166 Sufpendida pois a obra regular, que paulatinamen-

te continuava no caiai da Torre , cuidou em adiantar a nova

fabrica da Boca da Mata ; ficando aquella primeira fundação

fruftrada , da qual ainda exifíem alguns veftigios , e fe chegaõ

a ver as paredes, e campanário da Igreja. E como para concluir

com brevidade o feu defejo , neceffitava de Companheiro, que

juntamente com elle fogeitaíTe os hombros ao grande pezo do

novo trabalho , coníeguio, que outra vez o virtuofo Padre Frey

Jcaô de Santa ANNA lhe fizefTe íociedade , mofTrando nefla

obra hum zelo igual , ao queíe lhe percebia em qualquer occa-

iiaô de fervir a lua Coromunidade. Mas prevendo, que o edifí-

cio (conforme a planja, que mandarão delinear )
gaitaria tem-

po baftante, primeiro que podeíTe chegar á fua perfeição ne-

ceiTaria; e confiderando ,
que era indecencia viverem , fen-

do Religiofos , onde nao houveífe cafa de Oração ,
para fe pra-

ticarem os exercícios próprios do noflblnílituto , fuppriraó a

eira falta por hum admirável modo , que fendo caíual, pareceo

bem fundado.

1 67 Tomadas as medidas para o mefmo Convento, que

deprefente exifte, quaíi no meyo das terras da feímaria, entre

tanto £}be naõ dava lugar a fer habitado , lavrarão osdous Pa-

dres na parte mais baxa ( onde hoje eítáo muro da cerca nadef-

cida para Colares) huma pequena Ermida com o nome de

OrMoiio , que por caufada fua efpeeial devoção dedicarão a So-

be-
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berana Avó de Cbriílo a Senhora Santa ANNA. Ainda íe

coníèrvaõ , e com effeito vimos as luas paredes com azulejos

antigos, ecomaporta, que para ella dera íerventia, tapada de
pedra, ecal no dito muro. Deftaglonofa Matrona fizeraÔ elei-

ção para Orago donovoConvento
, julgando com juííacauía,

que mediante a íua infallivel protecção , chegariaõao fim das

felicidades
,
que lhes annunciavahum taõ fauíto principio. Nef-

te decente Oratório (ainda que pequeno; porque íó era para
íer frequentado interinamente jcelebravaó os taes Religiofosos JíS
Officios Divinos com tanta edificação dos Fieis , que eíles nao
ceílavaõde applaudir o fervor do efpiriío daquelíes veneran-
dos MiniíTros de JESUS Chriílo. Ao Padre Frey Conftantsno
Pereira , como mais antigo , e bem experimentado na pratica

da fciencia Moral , concorriaô os moradores do diílricloa con-
fultar, como aQracu!o, os particulares de mayor ponderação:
e o achavaô taõ prompto para os aconfelhar amigavelmente
rias duvidas graves , que cedíaõ em benefício temporal ; como
incinfavel para os ouvir, e ab fo! ver com utilidade de fuás ai-

mas no Sacramento da Penitencia.

168 Continuou efte exempíariffimo Varão em fazer cemoaiii vítji

a Deos notáveis íerviços naquella nova caía, onde com o titulo ° Fundadore

de Vigário perfcverou quaíí íeis annôs
, que fe contarão até o

de 1463. Em todo eííe tempo nao difpenfoucomíigo no rigor
da vida , que exercitara, depois de adquirir o meritório habito
de eílar apartado das creaturas, converíando fempre com Deos
rso Ermo. Mas nem por iíTo íe efquecia do benefício neceííario
para aquelic nunca cultivado terreno, deftinado para Cerca do
novo Convento ; mandando romper os matos, plantar arvo-
res fruíi feras , e difpor tudo o que ficava dentro dos feus limi-
tes, em tal fórrha

, que podeflem os Religiofos encontrar tam-
bém alli para os fentidos alguma recreação. Nas obras do Con-
vento naô podia entaÕ cuidar por falta demeyos

; porque de-
pendia© de confideraveis defpezas. E como naõ havia quem
para cilas concorreííe, fenaõ a Província, e elta por íe achar
muito no feu principio , nao tinha fundo capaz de fazer eífe di-

nheiro prompto; em quanto o prevenia, executava o zelofo Morte <jo v^e»
Vigário aquellas coufas

, que fe podiaó remediar ferri tanto CSpcSS
gafto. Aííim fe coníervou : ate que achsndo-fe folitario, em
occafiaÔ , que o devoto Padre Frey Joaõ de Santa ANNA efta-

Tom. li. Na' va
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va detido em Lisboa , e os outros íubditos carnalmente àlu

tantes , quiz o Senhor darlheo premio dosfeus grandes mere-

cimentos. Entaò o chamou parafi, mediante humafuave mor-

que todos julgarão fer preciofa nos feus Divinos olhos.

169 Aconteceo o íeu traníito no dia 14 de Fevereiro

doditoannode 1463: e certamente íe equivocou o Eícritor do

Agiologio Luíitano, quando pondo a efte fervo de Deos entre

os ÍQgeitos de notória fantidade, diífe,que fallecera a 14 deJanei-

ro ; aílim como também íe enganou em afirmar que fora no an-

de 1490. Bem advertimos, que o Padre MeftreFrey Manoel

de Sá
(
pelo que achou no livro dos Óbitos , onde o aíTento

da morte do dito Padre íe eiereveo fem a necefTaria averigua-

ção ) feguio o meímo parecer. Porém nenhum defiesAutho-

res vio os firmes , e indubitáveis monumentos
,
que declaraõ

a verdade. Efta evidentemente fe prova com os inftrumentos

paíTsdos em publica forma da poíTe
,
que os Religiofos defte

Convento de Lisboa foraõ tomar
(
por morte do mefmo illuf-

ncfte panienur.
tre Varaò ) de quanto lhe pertencia em Colares. Os taes inf-

trumentos vaõ copiados nos lugares, que abaixo citaremos , e

logo no primeiro fe vé , que foy paíTado no dia 19 de Feverei-

ro do dito anno de 1463. Nomeando pois ao Padre Frey Conf-

tantino Pereira , diz : Que /e horafinara da vidadefle Munda,

e mais abaixo repete : que fe veyo em efte me** afinar ; donde

claramente fe convence , que o dito Padre fallecera aos 14
de Fevereiro do anno de 1463: de íorte que os quatro dias, que

medeaô entre ode 14, que foy o do traníito, eo de 19, em que

fe requereo a poíTe , era o tempo necefíario para chegar a noti-

cia ao Carmo de Lisboa, c poderem os Religioíos executarem

Colares aquella diligencia, com as circunítancias, que agora dif-

tintamente fe declaraõ.

Mof?:a-'íe o en-
gano que houve

Infr* num. 171

CA-
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CAPITULO II.

Do que aconteceo
, quando por falta do Fundador os Religio-

jos qui&eraô continuar na po/je \do Sagrado Edifício , que
elle deixara. Declaraõ-fe algumas particulares mercês , que
ao nofjo Convento fizeraõ

\
os fenhores da villa de Colares ,

eos Provinciaes de(ia Provinda.

170 Epois da morte do virtuofo Padre Frey i nftrn ça0 qae
houve na noíTaConftantino Pereira, geralmente chora-

da pela grande caridade, com que a todos
tratava na vida , fuccedeo que Lourenço Martins (no quai aci-

ma falíamos ) Juiz dos direitos da villa de Colares , de que era

fenhora ( como já diífemos ) a Infanta Dona ífabel , obrou da
maneira feguinte. Meteo-fe de poíTe da dita fefmaria, e a entre-
gou juntamente com a Ermida , e tudo o mais, que alii fizera o
fervo de Deos, a hum Álvaro Mendes de Abreu , efeudeiro do
Arcebifpo de Lisboa

, para que a gozaffe como fua, em quanto
a dita Infanta naó julgava a quem verdadeiramente pertencia. O
feu fim era fegurar o quarto daquelles frutos , que tocava adita
íenhora ; porque com effa condição íe havia dado ao primeiro
poííuidor SebaftiaÕ Vaz. Mas fabendo-fe nefíe Convento do
Carmo a duvida

, que ao adminiftrador das terras da Infanta fe

ofFerecia â cerca de ferem os Religiofos , os que deviaõ con-
tinuar na poíTe do togar , e dos íeus edifícios , acodiraò os Pre-
lados a evitar todo o prejuízo , que á Religião fe podia feguir.

Para eífe fim nomearão por fucceílor daquelle virtuoío Padre
,

feito Vigário da nova cafa , ao Padre Frey Pedro de Chelías,
fogeito capaz de fe fiar delle o emprego, e todas as diligencias,

que concorriaõ para a íuaconfervaçaõ.

171 Mandarão efte exemplar Religioío em companhia Re^eriménre
^

do Subprior do mefmo Convento de Lisboa, chamado Frey SSleVa*'

'''

António, á villa de Colares, para que moflrando o direito, que
a Religião tinha para fe refíituir áíua antiga poíTe , a tomaíTem
judicialmente. Chegando os ditos Padres, e achando as couías
no eftado, que temos dito, requererão ao Juiz dos direitos

Lourenço Martins , que a elles, como a legítimos fucceííores ,

eher»

Noto Vigaria
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e herdeiros do Padre Frey Conftantino Pereira , fizeíTe entre-

gar quanto por íua morte íe lhe havia achado , porque em no-

me da Reiigiaõ o vinhaõ receber ; mandando a Álvaro Men-
des de Abreu, quedefpejaíleaíefmaria , que por nenhum titu-

lo a poda poííuir. Ao dito requerimento relpondeo o Juiz,

que o nomeado efeudeiro tinha em fiaadminiftraçaõ daquella

terra , como em depofuo , até que a Infanta fua fenhora deter-

minaífe, quem a devia oceupar
5
porque a ellefó tocava infor-

mar,© que fabia nefta matéria, mas naõ refol ver a duvida , que

dera occaíiaÕ áquelle procedimento ; o que tudo fe paíTou por

certidão de 19 de Fevereiro de 1463 , na qual acima falíamos,

que trasladada em publica forma , a transcrevemos no fim defte

Volume.

172 Em tal cafo recorreo a Religião á Infanta Dona Ifa-

bel , moflrandolhe com clareza a íua indubitável juftiça , para

que lhe defenife, e podeíTe com ordem fua cobrar, o que de ou-

tro modo fe lhe negava; íendo a íefmaria, íegundo concavados

Documentos, qoe lhe aprefentarao, herança própria, que livre-

mente lhe pertencia. O defpacho, ou refoluçaõ da Infanta conf-

ia de hum publico inílrumento, que também vay copiado entre

as outras provas , feito em Colares pelo Tabelliao Braz Anes no
primeiro de Março domefmoanho. O que aconteceofoy,que

tornarão os ditos Padres áquella villa : e Fr. António, Subprior

do Carmo de Lisboa , aprefentou ao tal Juiz hum Alvará da

Infanta, que poucos dias antes lhe dera, aíFmado pelo íeu Con-
tador EílevaÒ Rodrigues, no qual lhe fazia faber

, que por

parte da Religião do Carmo lhe fora moftrada huma certi-

dão, pela qual confiava o impedimento, que o novo Vigário

da Cafa , e Oratório de Santa ANNA achara para viver nelle

com a mefma poíTe, que antes rivera o Padre Frey Conftanti-

no Pereira ; fendo certo ( como ella vira ) que a doação do
Bemfeitor Sebaíliaõ Vaz havia fido nao fó a favor do dito Frey

Coníiantino Pereira , mas de todos os feus herdeiros , e fuc-

ceífores, que eraó osíilhos da fua Religião: e que ouvida a re-

poík delle dito Lourenço Martins, na qualatteírava
, que

com efFeito dera afeímaría ao nomeado Sebafíiaô Vaz, tinhaõ

osReligiofos, porelle titulo, juíla razaõ para poííuirern aquella

terra, e (eus edifícios : e por tanto ella lhe mandava , que to-

roaíle primeiro poííe do dito lugar , e domais , queaefteper-

ten-



Tomo II. Parte II. 103
tenceíTe, e obrigando-feos taes Religioíos alhe pagarem a ellao

quarto dos frutos , aíTim como faziaõ os poíTuidores das outras

herdades do feu Reguengo , os meteííe logo de poííe da íefma-

ria, e íeus edifícios , na forma , que lhe requeriao.

173 O Adminiílrador Lourenço Martins , íem repu-

gnância , ou embargo , executou inteiramente tudo o que lhe

foy mandado ; ficando a Religião defde aquelle tempo até o

prefente na poííe pacifica deite íitio. Depois fe ampliou , e

crefceo mais o âmbito do terreno ; porque a Infanta Dona Bri-

tes , mãy ( como já diífemos ) do Sereniííimo Rey D. Maneei

fendo ienbora da villa de Colares , nos fe? a íeguinte mercê.

Mandou a Fernão Gonçalves , feu Eícudeiro , e Almoxarife,

que ao Padre Frey Joaõ Namorado, Vigário da caía de Santa

ÁNNA , déíTe huma porção de terra , que o mefmo Prelado

lhe pedira, acima da Bocca da Mata, para que eíle, comofe-

nhor, a pode/Te lavrar, e delia diípor na forma, que lhe pareceí-

fe, como de coufa própria. Afíim o executou pontualmente o

Almoxarife, metendo-o de poííe da nova fefmaria com as in-

íínuadas circunílaneias : o que tudo conda de hum Inítrumen-

to feito em Colares por Heytor Rodrigues, Eícrivao do Al-

moxarifado deík villa, aos 13 deSetembtode 1498 , o qual

Inftrumento fe guarda no Archivo daquelle Convento , lançado

Do livro do feu Tombo,

174 A mefma Infanta por fupplica do dito Vigário (a

-quem muito eflimava por caufa das fuás virtudes, e letras ) ha-

via já livrado -ao Convento de pagar oquartodas novidades da

primeira fefmaria , com a qual condição ( conforme acima dif-

íemos ) fe concedera aos íuccelTores do virtuofo Padre Frey

Conftantino Pereira : graça, que também fe eílendía aos pof-

fuidores futuros. Tudo confia de huma carta da mefma fe-

nhora , que vay copiada entre os outros Documentos , por

ella aflinada, e eferita em Beja por Sylveílre imunes aos 27 de

Fevereirode 1497. Nella fe faz menção de hum Al vara de fua

irmaã a Infanta Dona Ifabel, pelo qual havia já abfolvido aos

Religiofos de pagarem a mefma penfaõ : e a fenhora Dona Bri-

tes mandou por efta cana, que dalli em diante, elles, e os feus

fuccefTores gozaíTem o mefmo privilegio. Seufilho oSerenif-

limo Rey D. Manoel naó fó teve por boaí , e confirmou todas

as datas de terras , que lhe confiara haver concedido fua mãy,

eTia

A mefma l<\i

fanta nos livrou

de pagar o quar-

to.

Documen-
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e Tia ; mas juntamente em huma carta

,
que afíirou , nos con-

cedeo outro favor. Vem a íer : que poderia o Convento de
Santa ANNA de Colares 3 eos Reiigioíos delle ter, e poíluir,

e desfrutar para fempre quaeíquer bens, que lhes foíTem dados,

ou deixados até a valia de trinta mil reis, ainda queeíiiveíTem

no Reguengo pertencente á Coroa. Foy eíla carta feita em Al-

meirim porAntónio Affonfo aos iode Mayo do anno de 1519»
e vay copiada entre os Documentos.

175 Sendo pois eleito Vigário para eíle novo Conven-
to o dito Padre Frey Joaõ Namorado, então começarão as

fuás obras a ter conhecido augmento ; porque concorria para

ellas naÕ ío comas propeníoens do génio, mas com o refpei-

to, que adquirio na Província, baílante a coníeguir dos Prela-

dos os neceílarios fubíidios. Antes do feu governo os Reiigio-

íos aíliftiaõ nos commodos , que juntos á Ermida da íenhora

Santa ANNA o Fundador Frey Conftantino Pereira fizera;

poílo que era hum pequeno edifício , ainda neífe tempo intitu-

lado Oratório. Nem a eíle le havia applicado renda, que lhe

íerviffe de património; porque o cafal da Torre, vifío que nelle

fenaõ fabricara o novo Convento, ficava pertencendo ao Carmo
de Lisboa. Mas coníiderando-fe que fempre efta herdade feria

bem applicada, largando-fe ao tal Oratório para íubílftencia dos

Reiigioíos, que nelle viviaõ; fendo aíllm que o dito novo Con-
vento fe erigio para fupprir ao que o Meftre Henrique rogara,

que íe fundaífe no feu cafal ; aíTentiraõ os Prelsdos ás repre*

fentaçoens, que fobre efia conceílaõ lhes fazia o Vigário eleito.

Empenhava-fe também para o meímo fim o virtuofo Padre Fr.

João de Santa ANNA, que como amante do primeiro Funda-

dor, de quem fora companheiro, e igualmente zeloío da Reli-

gião , cuidava nos meyos preciíos , para que o ideado edifício

tivefTe permanência. Era então Provincial o Padre Meftre Fr.

Joaõ Dias, o qual com beneplácito do Prior , Subprior, e Re-
iigioíos graves defie Convento , fizeraõ

1

ao de Colares doação

do dito caiai. E porque na Patente, que paflaraõ, fe exprimem

algumas condiçoens, que devemos declarar; parecendo-nos

naõ menos conveniente moílrar, que também o Vigário elei-

to aíílnou ; daremos a ler o meímo Inftrumento, o qual fielmen-

te copiado com toda a antiguidade dos feus termos, fye do theor

íeguinte.

ty6 ,j Fr.
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Rey João Dias Provincial que hora fom dos
frades da Ordem da Virgem MARIA do

„ Carmo em eftes Reynos de Portugal como Prior , e Padres,

„ e Frades do Convento de Lisboa , coníiderando nós o grande

3, desfalcamento , e mingua de Mofteiros em efta Província, e

ai querendo acreícentar alguns Mofteiros , e Oratórios, have-

„ mos por bem em ferviço de Deos , fer ajudado por efte Con-
„ vento de Lisboa hum novo Oratório , que he em Colares ;

„ porque o dito Oratório íe nom pôde governar , fenaó com
„ ajuda defte Convento de Lisboa: e como aííim feja

, queho
„ Oratório he feito a ferviço de Deos , e augmentamcnto da
9 r, dita Província , temos por bem , e ordenamos de lhe appro-
„piiar humcafal, que o dito Convento de Lisboa tem, ehano
3) termo de Cintra

, para fe governarem os frades
, que no di-

,,to Oratório eftiverem ; o qual dito caiai logo de feito lhe

„ appropriamos: e os ditos frades, que no dito Oratório efti-

verem, íeraõ obrigados a cantarem as MiiTas por alma do
„ Meftre Anrique , cuja alma Deos haja, o qual deixou o dito

,, caiai ao dito Convento de Lisboa : e defencarregamos nof-

„ fas conciencias, e pomos em as fuás. E por efta maneira ho
,, avemos por outorgado, e conjunto ao dito Oratório para fem-
,,pre, con ho carrego das ditas Mi flas, e com tanto que eftem
,, frades no dito Oratório, e nom frade: e com efta condiçom o
„ deixa deíi o dito Convento de Lisboa ao dito Oratório; porque
„ aflim nos parece fer ferviçode Deos , e prol defta Província.

„ Feita aos 16 dias do mez de Julho de 1487. Freyjoaô Dias
„ Provincial. Fr.Joaó deSantaMariaPriordo Carmo. Subprior
„ Frey João Namorado, &c.

177 Com efte grande foccorro, e por meyo da viva in-
telligencia do novo Vigário , teve feliz principio a obra do mef-
mo Convento, que de prefenteexifte, cujos alicerfes fe abrirão
em lugar mais eminente a refpeito do fitio da Ermida. Mas ain-
da que na mayor neceííidade de bom zelador da dita obra faltou

aquelle memorável Prelado ; com tudo para que o fagrado Edi-
fício naô fe atra-zafle , fupprio com a fua aftíftencia pefloal o no-
meado Padre Fr. João de Santa ANNA. A efte exemplar Reli-
gioío inftitnio perpetuo Adminiftrador da mefma obra o no/To
Reverendiflimo Padre Geral Frey Pedro Terra fte no anno de
1503 , que foy o primeiro do feuGeneralato. Defde então fe
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da Santa ao íeu

devoto.

1 06 C/irónica dos Carmelitas
santa anna empregou aquelle bom Religiofo na conclufaõ do edifício em

?
;

tra.

da t0Va
ta ^ í° rnia 5 Sue ° ^eu ze'° mimttrava aílumpto para as mais raras

admiraçcens. Dedicando a Ig» eja do novo Convento ao mefmo
Soberano Orago da primeira Ermida, empregou a íua mayor de-

voção na Senhora S. ANNA , em cujo inetXavel nome muito fe

gloriava. Já neííe tempo havia crelcido o numero dos Conven-
tuaes, neceííariospara a celebração das Miílas , com que ficarão

penííonados, etambem paraosminifteriosdosOfficios Divinos,

que para merecerem a benevolência dos moradores daquelle

diftrko, os faziaÔ
(
íendoelles poucos) com muita perfeição.

178 Aconteceo pois, que a Soberana Mãy da May de

Dcos , como pontualiíJima em remunerar benefícios, queren-

do correfponder ao que efle íeu devoto lhe continuava na ele-

gante fabrica 3 que para íeu permanente culto erigia , o exaltou

noannode 1508 ; fazendo maravilhofamente, quepormeyos
naó ordinários ( como em íeu lugar havemos de referir ) fahif-

íe eleito Provincial defta Provinda, com geral aceitação, até

dos que pelas fuás graduaçoens, e pela ventagem dos annos ,

poderiao julgar , que para gozarem femelhante dignidade ef-

tavaó primeiro. Neíra occupaçaõ na6 fe deícuidou de perten-

der os augmentos da nova caía defla íua inclyta Advogada,

porque então adquirio várias eímolas de pe0oas pias, que em
íeu cbfequio concorrerão para aquelle Convento. Como no

a fpí:ís 5jõ de feu tempo todas as Religioens Mendicantes coílumavaò pedir

eímolas pelas povoaçoens circumvifínhas , elle mandou, que

efte Convento de Lisboa nao contiruaile em receber as que lhe

davaõ os Fiéis das duas villas de Cafcaes , e Cintra , para que

delias íe podeíie utilizar o Convento de Colares. E parade-

rnonftraçaõ do fervoroío deíejo, com que íolicitava os feus in-

tereííes
,
querendo ,

que no tempo futuro naõ occoreíTe duvi-

da , ou embargo , que houveííe de embaraçar , ou desfazer

a doaça6, que dos rendimentos do caiai da Torre lhe fora con-

cedida , cuidou em deixalla de tal modo corroborada, que nun-

ca foíTe falível.

179 Para eííe eífeito na meíma occaíiao de Capitulo, com
Nr"^caôd« confentimento, nac fò do Grémio, mas de todos os Conven-

tuses de Lisboa , fez nova doação do mefmo caiai ao dito Con-
vento de Colares, declarando por firme, evaliofa a primeira;

e juntamente pedindo a neceíTaria confirmação do Reverendif-

íimo

Cí.hl da Tcirc.
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ta ANNA.

limo Padre Geral, ou de Sua Santidade. Para que a todo tem-
po conílafíe efte acordo , e para fe requerer com eile aos Supe-
riores, o mandou lançar em huma declaratória , e rogatória Pa-
tente, que aííinou com os feus Definidores, e também com
os Conventuaes defte dito Convento de Lisboa , cujas Ru-
bricas naò íe podem perceber , e fó lemos diílintamente a fir-

ma do Provincial. Ainda no Original íe conferva inteiro o feU
]o , de que emaõ uíava a Provinda : e poílo que entre os mais Documen-

Documentos damos a ler hum traníumpto no idioma Latino, no t0 ^'
qual a dita Patente foy parlada, fempre aqui a tranícreveremos
traduzida na Lingua materna ; porque as fuás clauíulas , e con-
dicoens muitoauthorifaõanoífa HiAoria.

180 „ T^ Rey João de Santa ANNA humilde Prior PATEN
5, Jl Provincial da Ordem da BeatiíTjma , e fem- do P. p rS

3,pre Virgem MARIA do Monte do Carmo da Província de vinda] prey

„ Portugal, juntamente com os Veneráveis Definidores do pre- J°

3 , fente Capitulo Provincial , celebrado no Convento de Lisboa

3 , da dita Província de Portugal no dia 28 do mez de Mayo do
„ annode 1 508. Nós com authoridade, e coníentimento de to»

3, dos os honrados Padres , e Irmãos do dito Convento de Lis-

„ boa,nemine difcrepante , confederando no ferviço , que faze-

„ mos a Deos, na honra, e augmento da noíTa fagrada Religião,

3, e principalmente defta Província de Portugal , havemos por

3, fegura, confiante, e firme in perpetuam rei memoriam 5 a doá-

3, çao j e trasíaçaò
,
que íe fez dos redditos da herdade , ou ca-

,, fal ( e naõ de outra coufa ) do Meílre Henrique
, para íe re-

„ formar o Convento de Santa ANNA novamente edificado,

33 e para fuftento dos Frades , que nelle exiílem ; os quaes ren-

3, dimentos eftaõ no termo da villa chamada vulgarmente Cin-

j,tra, e o Convento eftájunto ávillade Colares. Ealémdiílo

a, lhe concedemos as eímolas das duas villas, que ficao na viíln-

„ nhança do meímo Convento de S. ANNA, chamadas Cintra,

„ e Caícaes , com todos os feus termos; com eík condição, que
„os taes frades exiftentes no dito Convento de S. ANNA, fi-

3, quem obrigados a celebrar em cada hum anno trinta e cinco

„IVljíTas rezadas de Requiem pela alma do dito Meílre Henri-

,, que , e dos feus Bemfeitores : no que todos nós os fobredito»

3> Padres convindo uniformemente, mandámos fazer o preíente
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C/irónica dos Carmelitas
„teftimunhoj ou Inftrumento, que com as próprias mãos aíliná-

,, mos , e mandámos lellar com o fello da Província ; fuppli-

„cando a Sua Santidade , e também ao noílo Reverendiffimo

,, Padre Geral, e aos Reverendos Padres Vogaes do noílo

, 5 Capitulo Geral ,
que íe dignem confirmar efta noííaPaten-

5 , te, e tudo na meíma forma, que nella fe contém , e muito

„ melhor, fe for poífivel , o que com os joelhos em terra efpe-

„ ramos. Dada nefte Convento de Lisboa aos 15 do mezde

,. Junho, annodo Senhor de 1508. Freyjoaó de Santa ANNA
3 , Provincial.

Repreísntaçaô

do Vrovincial ao

R?verendiffimo

Geral.

;

Quanto foy at-

tendid*..

Documen-
to XIV.

C A I T U L O III.

Tia confirmação das doaçoens , que efle Convento de Lisboa fez*

ao âe Colares ; e cia difpenja ,
que da Santa Sé Apoftolica aU

cançou a nojja Província para a mudança defle Convento*

Da-fe noticia do fitio, em quefe acha agora fundado.

18 E jf^\. Venerável Provincial confiderando , que

aelle, como Adminiftrador das rendas do

novo Convento , competia folicitarlhes o

eftabelecimento ; e valendo-fe delia boa occaíiaõ , tomou á fua

conta reprefentar aoReverenditlimo Padre Geral (
juntamen-

te com as doaçoens feitas do cafal da Torre áquelle Conven-

to ) algumas miudezas, que lhe parecerão convenientes. Fez-

lhe prefente o numero dos alqueires de paõ , que neíTe tempo

rendia o dito cafal , com diminuição coníideravel a refpeito do

que actualmente o Convento recebe, por eílarem então mui-

tas das fuás terras oceupadas com gados , e agora cheyas de

íearas : de forte , que o dito Geral comprazendo-fe muito no

zelo daquelle bom Procurador, e eftimando o procedimento

da Província em Ordem a mais fe dilatar com a erecção de no-

vos Conventos, tudo fez na meíma forma
,
que lhefoy fup-

plicado. Confirmou, e de novo fez as ditas doaçoens por hu-

ma Patente, que enviou ao mefmo Provincial, feííadacomo

felío antigo da Ordem , que íe conferva no Original. Defte ti-

rámos huma cópia no idioma Latino , em que foy eferito
,
que

damos a ler entre os outros Documentos ,. eaquiotranfereve-

re-
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remos na lingua vulgar
,

para que aos Leitores fe façaõ mani-

feílas codas as íuas claufulas.

í. J $ 2 ,, T?Rey Pedro, Meílre Geral, e humilde fervo

a? X de toda a iagrada Ordem dos frades, e frei-

„ras da Gloriofifíima Virgem MARIA do monte do Carmo.

„ Ao nofío muito amado em Chrifto o Reverendo Provincial

j, da Provincia de Portugal Frey Joaõ de Santa ANNA , Sacer-

„ dote profeíTo da meíma Ordem, faude , e aproveitamento

j, dos jucundos frutos dos trabalhos. Como quer que vos te-

,, nhamos feito perpetuo adminiítrador do lugar dedicado a San-

,, ta ANNiV , da noíía Ordem do Convento de Lisboa , de

„ commum confentimento do Provincial , do Defínitorio , e

,, de todos 9 e cada hum dos Convcntuaes do meímo Con-

,3 vento 3 querendo aumentar o dito lugar, movido de carida-

,, de fraternal lhedeo, e aílinou para íeu património, certas me-

3 , didas de trigo , que em termos próprios fe chamaÕ alqueire*,

„ com a confígnaçaõ dos rendimentos dos limites , que na Pa-

3 , tente paíTada pelo Provincial, e Definidores, fedeclarao; Nós

„ pela authoridade do noflb Generalato , mediante eílas pre-

3, fentes letras, approvamos, confirmamos , ratificamos, e de

„ novo concedemos ao dito lugar o mefmo, que lhe foy doado,

,, fó com efte preceito , e condição ,
que os frades aíMentes no

3, mefmo lugar de Santa ANNA feraõ obrigados a celebrar em
a, cada hum anno as trinta e cinco MiíTas de Requiem deternam,

»&c. que o Mefire Henrique deixou pela fua alma , edosfeus

„ Bemfeitores ; mandando a todos , e a cada hum dos noífos in-

„ feriores de qualquer preeminência , gráo , e condição que fe-

„jaõ, aíBm em commum , como em particular, que nas íb-

35 breditas coufas contheudas neftas letras , vos naõ ponhaô,

3, ném ao dito lugar impedimento algum : em fédoqueman-

„ damos paíTar as ditas prefentes letras , felladas com o noíTo

., fello grande manual, e por nós afíinada. Dada em Roma
,, no Convento de Saõ Martinho in Montibus , aos 2 5 dejulho

j, do anno do Senhor 1509. Terrafle.

183 Como o governo defie Provincial (conforme di-

remos em feu lugar) foy muito dilatado; em todo o tempo
que teve de Prelado íernpre ajudou ao novo Convento , naõ fó

com as efmolas
, que lhe podia applicar , mas com o beneficio

da

PATENTE
do Reveren-
difftmo Pa-

dre Geral.

Penfaõ com qng
ficaõ das MiíTas

ConcurfodoPro»

vincial para at

obras

;fí:i

—
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1 1 o C/irónica dos Carmelitas
da fua aííiftencia peíToal. Deixava quem fuppriíTe as obrigaçoens
do feu cargo neíte Convento de Lisboa , e paíTava ao de Co-
lares a continuar cuidadofamente na adminiíiraçaõ das obras.
Neíte exercício fe occupou com tanto gofto , que concluido o
feu governo, fe retirou de todo para aqudle Ermo, onde em
ferviço de íuagloriofa Advogada, amparado

4
da íuafombra,

como fe no edifício, que lhe erigia , deftinaííe também para íi o
íepulchro, acabou a vida deixando os exemplos, quehaode
coníhr, quando delle fizermos a merecida memoria.

184 Depois da fua morte , entrarão os Padres do go-
verno da Província em grandes duvidas á cerca da mudança do
Convento para a villa de Colares , onde íe achava já fundado,
íargando-íe o fitio do caiai da Torre, que paraeííe effeito, e
com eííe encargo nos deixou o Meílre Henrique. Defde então
começarão a lembrar-íe, que por tire modo naó eftavaíatis-

feita a obrigação, nem verdadeiramente cumprida a vontade
doBemfekor. E pcfío que nifto , fem controveríía , aífenta-

vaõ até os menos eícrupulofos , com tudo naõ íe acabava de
ajuftar o meyo de ficar o Convento de Lisboa livre do tal en-
cargo ; porque he certo , que muitos annos desfrutara aquelle

caiai (que confia andar entaõ arrendado em cinco moyosde
pao ) e fazia pezo nas confeiencias dos qus podiao emendar eíTe

deícuido , ver que efte Convento, como fenhor daquellas ren-

das , cobrava huma, e dera ao novo Convento de Colares ou-

tras, fem encher as condiçoens do Teftamento. Neíte cafo erao

as razoens, que occorriaõ para o eícrupulo, tantas
,
quantos 3 pa-

ra íe lhe acodir com o remédio, os pareceres.

185 Diziaõ huns , que íempre feria conveniente acabar*

dc íe a primeira Capella, que no caíal principiara a edificar o Mef-
tre Henrique

5
porque o feu intento fora

, quealli, e naõ em
outra parte, íe fundaíFe hum Convento, em que a May de Deos
foíTe dos feus filhos fervida, conforme confiava por palavras

expreífas na licença, que ElRey D. Duarte lhe dera, na qual

íe lê efta clauíula : Que eUefiz*era hum Oratório , e queria dellc

fazer Mofteiro em honra de Santa MARIA, ao qual queria em
fua bidú) ou depois de fua morte leixar , e dotar a dita herda-

de , &c. Em tal cafo entendiaõ
,
que era mayor a utilidade do

qi e a perda da Religião; porque íuppofto efíar já em bons ter-

mos a nova Caía conlagradaá Senhora Santa ANNA-, era cer-

to
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to, qne fazendo-íe eOa outra dedicada ( como pedia o Teíla-
dor ) anolTaMãy, e Senhora do Carmo, íe muitiplicariaô na
Província os Conventos. Acrefcentavaõ

, que os Termos das
villas de Cintra, onde ettava o calai, e o de Colares, onde o novo
Convento fe erigia, eraõ diftintos, e que vifto nao ie poder
íupprir com efle ao outro, que fe mandara lavrar naquelledif-

fercnte Termo ; ainda que a provinda fícaíle com algum em-
penho, cuidaííe em íe aproveitar da occaííaô depoiíuirmais
huma cafa , pofto que agora folie pequena

; porque com o tem-
po , e com a devoção dos Fiéis, poderia íer ampliada, ou

(
co-

mo fuccedeo á de Santa ANNA ) novamente erigida com
grandeza.

186 Outros com melhor acordo refleótiao , queaefte- Pmcer deooí

rilidade do lugar , e pobreza da terra ( depois de huma taõ lar-

ga experiência, qual fizera o virtuoío Padre Frey Conftantino
Pereira) dera occaííaô á mudança do dito Convento: e de-
pois que hum Varaó de tanto efpirito nao poderá coníervar-fe

naquelía aípereza, como feria fácil, que outro, talvez de menos
eíperanças, houvelle de vencer por meyosnaturaes, oquefó
dependia de huma milagrofa providencia. Achavaõ, alem dií-

to , que já na caía de Santa ANN A os Conventuaes fatisfaziaõ

em parte as condiçoens do Teítamento
; porque celebravaõ as

JVJiíTas, que o Meílre Henrique deixara para fe dizerem annual-

mente. O que fuppoílo, difpenfada a ultima vontade do Bernfei*

tor, por quem na Igreja gozava de authorldade para o fazer { em
ordem á circunftancia de ficar o Convento neííe , ou naquelle lu-

gar ) ceíTaria todo o efcrupulo. Naô convinhaó no projeclo, de
que a Provinda, fendo deftituida de opulência, houveílede
fe applicar á fabrica de dous Conventos, ao mefmo tempo, que
fe lhe dificultava o chegar com hum áfua ultima perfeição.

187 Durou eíla indifTerençâ, em quanto nao houve Pre-

lado com refoluçaõ
, que uíafte daquelle meyo : até que cele-

brando- fe em Agoura Capitulo no anno de 1 542 , permittio o
Senhor, que fahiíTe eleito Provincial hum dos mais benemé-
ritos filhos deita Província. Eíle foy o Padre Frey Diogo de
Colares, que na6 fó pelo amor da Pátria , da qual recebeoo
cognome, mas pelo affe&ivo génio, que tinha de concluir as

coufas em tempo hábil , querendo pôr de parte efta dependên-
cia i e acabar totalmente o Convento de SantaANNA, obrou

Reíoluçaõ ,qaè
íe tomou nefta

matéria.

'
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da maneira feguinte. Propoz ao mefmo Grémio 5 que o elege-

ra, a gravidade da prelente matéria: e parecendo a todos con-
venienre a reioluçaõ de íe recorrer á Santa Sé Apoílolica, fuc-

cedeo, que o dito Grémio com o confelho do novo Provincial,

achando-íe ainda em aóto Capitular , eícreveo ao Summo Pon-
tifíce Paulo III. íupp!icando-lhe aquella difpenfa com huma
exacla informação de tudo , o que na realidade havia paíTado ,

e acontecia de prefente. Ouvio Sua Santidade a propofta : e

querendo fatisfazer aos deíejos dos fupplicantes , deo cõmifTaó

viva voeis oráculo ao Cardeal António do titulo dos Santos Qua-
tro Coroados, feu Penitenciário, e principal Miniílro do feu

governo, para que ao Provincial, e mais Padres do Grémio
refpondeíTe , concedendo-lbes em íeu nome a graça , que per-

tendiaõ. Aííim o executou o Cardeal Gommillario por hum
Breve , que copiado do feu original Latino, vay traníeripto en-

tre os outros Documentos ; e o daremos também aqui a ler tra-

duzido pelo theor feguinte.

188 j, A Ntonio pela mifericordia Divina Presby-

3, jl\ tero Cardeal do titulo dos Santos Quatro

„ Coroados. Aos amados em Chriíto Prior Provincial, e a to-

,,dos os Gremises do Capitulo Provincial proximamente con-

3 ,
gregado no Convento de Moura da Ordem da Bemaventu*

„ rada May de Deos , a Virgem MARIA do Monte do Car-

„ mo da Província de Portugal, faude no Senhor. Por vós nos

„foy apreíentadahumafupplica, na qual fe continha. Que hum
,, homem nobre chamado Henrique , no tempo p2ÍTado havia

3, difpofto edificar hum Convento da dita vofía Ordem no termo

3, da villa de Cintra , que eftá na Diocefe de Lisboa , e com

5 , eífeito principiou a levantar nefíe lugar huma Igreja , que naó

,,pôde acabar, nem lhe chegou a pôr o teclo por caufa da fua

,, morte; mas coníignoulhe para feu património humaherda-

,, de , e algumas terras com pomares no circuito da mefma Igre-

,?ja: e fendo que ha mais de cem annos, queo tal edifício te-

„ ve principio , nunca nelle fe bolio mais ; antes dentro das pa-

„ redes, que haviaõ de íervir para a Igreja, eftà hum curral de

3) gado, íem que já mais neíle lugar íe chegaílem a celebrar os

33 Ofícios Divinos ; e que o Convento de Lisboa da mefma

a, Ordem , metendo-íe de políe do cafal 5 e dos redditos , que

,3 fbraõ
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5 , foraÕ dados em dote á dita igreja, os recebera defde a morte
,, do dito Henrique ; eoccorrendovos agora, que naõ havieis

„ íatisfeito a vontade do tal defunto, determinaríeis fatisfazer

„eíta obrigação, querendo fabricar slii humacafa Regular da

, 5 vofla Ordem. Ma porque na diílancia de huma ió légua do
3 , meímo caiai tendes junto á villa de Colares , quehçdamef-
,, ma Dioceie, huma habitação de Reíigiolos feita defde o
,i mefmo tempo , intitulada de Santa ANNA , com a qual os

„ moradores da villa
, e de todos aqueíles contornos tem gran-

,, de devoção
5 e alli íe achaó já acabadas muitas officinas , de

5 , forte que com facilidade fe porá na íua ultima perfeição hum
„ Convento R eguiar ; e além de que ficando dous Conventos
,, da mefma Ordem taõ vifínhos em terras, onde as efmolas íaò

„ ténues , naõ fe poderão commodamente fuílentar ; e vos pa-

„ rece, que fe deve continuar o Convento , que fe acha adian-

3 , tado , por eftar em lugar mais próprio ; pelas quaes razcens

3 , deftjais, que a outra Igreja, que o dito Henrique deixou def-

„cuberta, e imperfeita, para alli fe fundar Convento , como
*,, era fua vontade, com applicaçao dos rendimentos da herda-

,, de , e bens, que lhe dotara ; fique fupprida , e a íua vontade

3, fatisfeita com o novo Convento de Santa ANNA, a quem ha-

,, ja de pertencer o património, que pertencia , ou poderia per-

3, tencer ao outro
, que ainda, fe havia de fazer naquelSe lugar;

3, transferido para efta Cafa de Santa ANNA todo o direito, do-

„ mirsio» e pcíTe do outro, poflo que fe naõ faça
, por fe haver

3, por transferido para efie tudo o que poderia pertencer ao do
„ outro lugar no cafo quefe fkeíle ; e para iífo vos he neceíla-

3 , ria licença da Sé Apoftolica, a quem recorreis , íupplican-

„ do com humildade, que mifericordioíamente vos dêoppor-
3,tuno remédio. Portanto Nós attentos ás voíías fupplicas ,

a, com authoridade do Papa NoíTo Senhor , de quem temos a

a, primeira adminiítraçaõ do governo ; e também por feu efpe-

3 , ciai mandado , que delle para efle effeito recebemos viv& voeis

3 3 oráculo , pelo theor defías prefentes letras vos concedemos,

3 , que em Irgar do dito Convento
, que fegundo a vontade do

„ defunto Henrique, fe havia de fabricar na Igreja, que deixou
3,deícuberta, poíTais edificar, onde tendes a habitação dos Re-
3, ligiofos com o titulo de Santa ANNA , Convento Regu-
^iar da vofla Ordem com fua decente 5 e proporcionada Igre-
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4 C/irónica dos Carmelitas
„'p; e que para eíta , e para o dito Convento, aqui edificado

„ como titulo de Santa ANNA, fe transfira a obrigação, que ri-

„nheis de edificar o Convento na Igreja, que actualmente eftá

,, deixada; vindo a pertencer a eíta Igreja, e Convento de

5 , Santa ANNA todos os bens , direitos , e poflelToens, que á

j, outra pertenciaó , e poderiaõ pertencer. E dahi em diante

,, vos havemos por livres , e iíentos do encargo de fabricar o

„ outro Convento, naõ obftante as Conftituiçoens, eOrde-

3,naçoensApoftolicas , e osEftatutos, ecoftumes, aííimPro-

, 5 vinciaes, como Synodaes da dita Ordem, pofto queíejaõ

„ firmados com juramento, e corroborados com alguma con-

„ firmaçaô Apoftolica, naô obfíante tudo o mais que íe ofTerecer

„ em contrario
;
prevenindo com tudo, que aquella Igreja fe-

„ja bem paramentada, e que nella fe celebrem em cada hum
„ anno algumas MiíTas pela alma do dito Henrique. Dado em
„ Roma na Cafa de Saõ Pedro fob noíTo fello doofficio da Peni-

„ tenciaria aos 29 do mez de Novembro no anno oitavo do

„ Pontificado do Papa Paulo III. noílo Senhor , &c.

189 Deíla maneira ficarão os ânimos dos Religiofos íb-»

cegados , e fe concluirão as obras daquelle devoto Santuário

na forma, que actualmente exifte em hum íitio , ainda que de-

ferto, tao ameno , e deliciofo , que nos parece conveniente dar

fuecinta noticia delle aos Leitores. Acha-fe o Convento fun-

dado em bum fufrkiente plano , que ao fubir-feda villade Co-
lares para a parte do Meyo dia pela ferra de Cintra, fica fron-*

teiro ao Norte, e eminente ao lugar de Milides, celebre pela

antiquiílima Ermida da Mãy de Deos com o titulo de Senhora

de Milides , cuja milagrofa imagem infunde refpeito, e a vimos

com interior confolaçao. Afíirmaó os Naturaes, que efla fora

a primeira Parochia da villa, erigida com menos grandeza nos

primeiros annos, em que era huma pequena povoação. Ficando

pois o Convento no mais proporcionado lugar , que para elle

íe defcobrio ; a ferra pelo mefmo rumo íe vay elevando a huma
taô confideravel altura , que fica fuperior a todos os íublimes

montes daquella dilatada circumferencia. Apparecepor alli orna-

da de muitas arvores íilveftres com gratas verduras , por caufa

da abundância das aguas, que íe defpenhaõ, regando muitas

produçoens totalmente incultas ; porque o inacceífivel do terre-

no , e a demafia dos ícus amontoados penedos naò admittem

bene-
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tenefício. Por falta deite íe coníerva nos feus matos quanti-

dade de caça , cuja montaria fe defende , e com boas cautelas íe

guarda para divertimento dos Príncipes.

190 Em huma gruta, que fica a hum lado, onde a terra, que
cafie do alto , tem formado hum dilatado valie, corre em torno

a celebre mata chamada das Avelam > taõ deníamente copada,

que íe naõ diftingue porçaÔ de terreno, o qual naõ le veja or-

nado de apralivel fermoíura. Co!hem-íe eíks frutos livremen-

te , e com abundância: livremente, porque EiHey, que tem nel-

Jes o domínio , os naõ prohibe ; com abundância, pela boa qua-

lidade do íitio
,
que fendo para outros frutos pouco liberal, fó

daquelles he em todos os annos fecundiílimo.

191 Para o Noroefte vay a ferra declinando até íe igua-

lar com o valle junto ao Oceano : e dalli pela parte Occidental

da marinha torna afubir, ate que forma o alto promontório da

Roca , que aos mareantes ferve de firme demarcação para buf-

carem a barra de Lisboa. Mas deixada eíía parte , e fa liando na

que á vifta do Convento fica para o Sul, he toda cultivada com RumodoSai

rendofos pomares, e curiofas Quintas , cujas caías em propor-

cionada diílancia de humas a outras no labyrinto de frondofos

arvoredos conflituem hum deleitavel paiz. Para o Norte em to-

da a dilatada esfera , a que íe podem eífender os olhos, fe diílin- Banda doNqrtt

guehum coríideravel numero de lugares, muitas ca ias de prazer

com a exterior compoíiçaÕ de vinhas , e pomarey. Na planície,

que fica inferior á villa , íe di viía a delicioía várzea, em que aci-

ma falíamos: e depois defla , empregando- fe a viftamaisao

largo, apparece huma incomprehenfível porçaõdo mar Oceano,

por onde continuamente paflaÕ os navios , que frequentaõ o ru-

mo do Norte. Também fediftinguem as embarcsçoens ligei-

ras dos pefcadores, que quotidianamente andaõ payrandono

meímo mar; caufando aos fentidos de quem as obíerva, taõ

certa recreação, que podem prevalecer as triílezas , e acabaõ

de íe extinguiros mais importunos cuidados.

192 He alli frequente o deípenho das fontes , fuaviífí-

ma a melodia das aves , eo Eftio hetaõ moderado, que diminu-

indo o rigor defia ardente quadra , em toda a fua duração fe ex-

perimenrsÕ os fuaves efleitos da Primavera. O mimo dos fru-

tos convida o gofío , a pureza das aguas ajuda a nutrição , ça
temperança dos ares infunde faude: de íorte, que todas aqueíl as
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delicias juntas ( fem haver perigo de perturbação popular, por

caufa da folidaõ do íitio J íazem que o verdadeiro Religioío

levante o penfamento ao Ceo, e o conferve unido continua-

mente com Deos. E concluidas por eíte modo as noticias pre-

vias, com que aos Leitores devíamos prevenir, obfervada a for-

malidade danoíTa Hiftoria, efcreveremos agora tudo o que per-

tence ao material, e também ao formal do meímo Convento,
chamando para efte lugar, quanto delle até o tempo preíentefe

pôde referir ; porque além do exame , que íobre os feus parti-

culares fizemos por meyo de muitas diligencias pefíoaes, occor-

re a eítimabilifiima circunfianciadefer a glorioíaSanta ANNA
Orago defia cafa , para que em feu obfequio naÕ fique parte, que
deixemos de participar a todos.

C A P I T U L O IV.
Do edifício do Convento com toda a fabrica material , que lhe

pertence.

§. i.

Da Igreja , ejuas Capellas.

193

Para onde fica o

Poitico. D Ando principio ádefcripçaõ deíte Edifício

pela íua parte mais nobre, quehe a Igreja,

tem (como as mais famofas do Mundo )

o pórtico principal para o Occidente , pelo qual fe entra por

hum adro de bom artificio. He Igreja fermofa , e de huma íó

nave. Do pórtico até a ultima parede da Capella mor , onde aí-

fenta o retabolo, tem cento e vinte cinco palmos : porém o cor-

po da Igreja até o arco exterior da mefma Capella, tem de com-

prido oitenta e quatro palmos, trinta e ires de largo, e qua-

renta e oito de alto, contando-fe até á fimalha , em que pega a

abobada, que he repartida em painéis. A dita Capella mór pe-

la parte interior tem de comprido quarenta e hum palmos, vinte

e quatro de largo , e trinta e íeis de alto até a fimalha da aboba-

Auar , c fe» or- da, que he primorofamente obrada deeftuque, e bem guar-

necida de ouro. O Alçar he mageftofo , e aíTenta íobre hum lar-

go presbyterio, para o qual íe fobe por três degráos de pedra

la-
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lavrada. O íeu ornato heprecioíb; e confta falem dos curio-
íos ramos de excellentes flores amficiaes, que o enfeitaó ) de
muitas peças de prata bem lavrada

, que o enriquecem.

19+ O retabolo he de talha moderna , cuberto de ouro,
e matizes. Foy da Capella da Senhora Santa ANNA defte nof-
ío Convento de Lisboa , que depois de reformada , íe largou,
e veyo a fervir á meíma Santa nefta íua Igreja. Em hum magni-
fico throno dentro da Tribuna , que fica em meyo do retabolo,
eíhõ collocadas três fagradas imagens de eftatura natural feitas

no ultimo primor : huma de ncíla Mây Santiífima do Carmo
com o Menino JESUS no braço , e com a mao direita ofere-
cendo aos Fiéis o portentofo Efcapulario da Ordem : da parte
direita a da gloriofa Santa ANNA , a quem depois da Mãy de
Deos, como a Orago da cafa, fe deo o lugar mais digno: da
outra parte a do feuinclyto Efpofo o Senhor SaoJOAQUIM;
ambas correfpondentes na efcultura , e iguaes na perfeição.

No meímo lugar hafufflciente commodopara fe exporá adora-
ção dos Fiéis o Santiííimo Sacramento. Entre as columnas dos
lados defcançaõ em peanhas facadas as fermofas Efiatuas dos
noííos Patriarcas ; a de Santo Elias da parte do Evangelho , e a

de Santo Eliíeoda parte da Epiftola. Na boca da Tribuna eftaõ

collocadas duas perfeitas Imagens dasinclytas Virgens Carme-
litanas, ambas infignesMefíras das doutrinas de Chriílo, San-
ta Therefa deJESUS , e Santa Maria Magdalena de Pazzi.

195 Na meíma Capella fe fez humefpaçofo Coro com
boas cadeiras de bordo , cujos efpaldares encoftaõ nas paredes
dos lados. Eftas eftaó almofadadas de excellentes pedras de
várias cores , fobre as quaes correm no alto primoroías pintu-

ras em diftintos painéis de Santos da Ordem. Para os dias feíli-

vos tem a mefma Capella armação dedamafcocarmezim com
galoens de ouro fino , próprio daquelle lugar , obra utiliífima,

que fem gravar a Communidade fez , fendo Prior, o Padre Fr.

Luiz do Roíario ; o qual por cauía do grande zelo , que moílra
ter nos bens defíe Convento, para augmento delle , foy íegunda
vez eleito Prior no Capitulo próximo. No dito Coro, ounef-
te feu lugar , defde a fundação da Igreja , em que fecontaõ com
pouca differença trezentos annos , fempre os Religiofos flzerao

as fuás funçoens íolemnes : e pelo que reípeita ao Santo exer-

cício da Oração mental, alli o praticarão fem perturbaçoens do

eípi*
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efpirito aquelles Veneráveis Padres , que na vida confervarao
opinião de fantidade, e depois da morte adquirirão fama de
milagrofos.

1 96 No anno de 1 6 1 2 íendo Prior o Padre Frey Antó-
nio Bautifta, e Provincial defía Provinda o iníigne Padre Pre-
fentado Frey Braz Toftado, confeguio o Padroado defia Ca-
pelJa para íi

, e íeus iliuftres herdeiros o Doutor Diniz de Mel-
lo, eCaftro, que depois foyBifpo de Leiria , deVifeo, eda
Guarda , e Regedor das juítiças do Reyno. Determinando pois

que efle folie o lugar do feu enterro , declarou, que também
nelle feria depoíitado o corpo de Braz Corrêa : o que tudo
confia de hurna Efcritura de contrato, feita aos 23 deAgofto
do dito anno , em Lisboa dentro da Cella do nomeado Provin-

cial , pelo TabelliaÓ Simaò Antunes , entre partes o nomeado
Doutor Diniz de Mello, eCaífro, e o dito Prior, naõ íó como
Prelado , mas também como Procurador, que moílrou íer da
fua Communidade ; cujas cópias íe acharão no Cartório do mef-
mo Convento, e na Torre do Tombo. Em virtude do domí-
nio, que defde então aquelle Cavalheroadquirio , aflimelle,

como todos os que por algum próximo parentelco lhe dizem
relação , tem feito depofito dos íeus cadáveres na dita Capella,

fegundo coníla dos Epitáfios , que le lavrarão em diílintos mau-
íoléos , e actualmente le coníervao em várias campas.

197 No presbyterio da parte do Evangelho eírá em fe-

pultura razahuma campa, onde íe véefculpido humeícudo de
armas partido em palia : na parte direita íeis arrueilas em duas

palias : na efquerda íeis beíantes entre huma Cruz doble. So-
bre o Efcudoha chapeo Prelaticio , e fora delle a hum lado a

iníignia de Regedor , e ao outro a de Pafíor Eccleíiaftico com
a inicripçaõ íeguinte : Sepultura de D. Diniz, de Mello , e Caf~
trO) filho âe Francijco de Mello de Cafiro , e de Dona Brites

Nobre , Bifpo que foy de Leiria , de Vifeo , e da Guarda , do

Confelho âe Sua Mogeftade , e Regedor das jufliças defie Reyno
de Portugal. Faleceo aos 25 de Dezembro de 1640. No pavi-

mento da Capella eílá outra campa de fepultura raza, na qual

da parte fuperiorfeefculpiraõ eftas letras H.S.E. elogoíevê
2 íeguinte inicripçaõ: Fr. Emmanuelde Mello Fvancifa de MeU
lo de Ca/iro 9 & D. Beatricis Nobilis diUftusfilias, Religione,

virtute, ac in fua fingulari pietate : HancJepulturam jibi joli

ddificavit. Mn. D. 1638. 198 No
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198 No meyo de cada huma das paredes dos lados eftá

metido hum fumptuofo mauíoléo , ambos obrados de excellen-
tes pedras brancas, e pretas, femelhantes entre fino primor da
arquitectura. No feixo do arco do dito mauíoléo, que fica ao la-

do do Evangelho , fe vê hum Eícudo fretado de correas, repaf-

íadas humas por outras, e na face da Urna íe lê o feguinte Epitá-
fio : E/ia Capella be de Braz, Corrêa , e m/la \e diz, por fua al-

ma huma Miffa quotidiana comfeu Rejponjo ; e para/e enterrar
a mandou fabricar , e ornar; e a dotou de cincoenta mil reis de ren-
da Diniz, de Mello , e Caftro Jeu herdeiro, a quem pertence o
Padroado , e a /eus herdeiros ; e todo o direito , que /t contém no
contrato, que fez, com os Religicfcs defta Ca/a , que efiãnofeu
Cartório , e na Jorre do Tombo M. P. No feixo do arco do ou-
tro lado o Efcudo he diíFerente , porque eftá efquartelado.
No primeiro quartel tem féis arruellas poftas em duas palias: no
contrario íeis befantes entre huma cruz doble : no fegundo huma
águia, e no contrario hum leaô ; timbre a mefma águia. Na face
da Urna , depois das letras D. 0. M. tem efte Epitáfio: Petro de
Ca/Iro Domino de Ferreira Sanguinhedo, Parada , Lcflojo, Car-
telpam de Freitas , Ceixel, Przfkão Areis de Melgaço , & Caf-
tro Leboreiro, á proavis habitis , conjugi D. Beatrici de Mello,
filio Francifco de Mello, ejufque uxori D. Beatrici Nobili , Ne-
potibus Emmanueli , ér Joanni de Mello: Dionyfius de Mello de
Caftro avo integerrmo , pairi óptimo, fratribus defideratijji-

misM. F.

199 No meyo do pavimento daCapellaha hum nobre
carneiro. Nelle foy íepultadono fim doanno de 1689. Antó-
nio de Mello de Caftro , Governador, e Vice Rey , que foy
do Eftado da índia. Em 7. de Abril de 1718 foy também alli

fepultado feu filho Caetano de Mello, e Caftro, Commenda-
dor de Saõ Miguel de Azamar na Ordem de Chrifto , Gover-
nador, que foy de Sena, e de Pernambuco, Vice Rey, e Ca-
pitão General do Eftado da índia, que governou com prudên-
cia , e com reputação das armas Portuguezas. Pertence actual-
mente o dito Padroado a feu fiJho António de Mello, e Caftro,
o que affirmamos por fer o que fatisfaz as obrigaçoens do contra-
to. Naó ha outra alguma íepultura dentro defta Capella , cujo
pavimento fica hum palmo mais levantado a refpeito do chaõ
da Igreja ; e do Cruzeiro fe fepara mediante humas grades

,
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que occupaõ o vao entre as duas Cadeiras que faõ dos Prelados,

200 No Cruzeiro ha duas fermofasCapellas fundas. A
da parte do Evangelho até o anno de 1706 foy coníagrada á Se-

nhora SantaANNA, Orago(comojâdiíTemos)do antigo, eno-

vo Edifício. Alli defdeos primeiros annos, que começou a re-

ceber obíequioíos cultos dos moradores da villa , foy efta glo-<

ricía Matrona fervida de humaflcrentiífima Irmandade, com-

poria de numeroías peííoas de hum , e outro fexo,com Eftatu*

tos approvados , pelos quaes femprefe governarão, poíloque

de preíente fe acha extinta 5 ou porque tem afroxado o zelo de

quem a podia confervar, ou porque a opulência dcs vifinhos

tem diminuído com perceptível detrimento dascafas mais ricas*

Já no anno de 1587 havia eíla Irmandade alcançado do Papa
concedidas a roa Sixto V. hum Breve de muitas Indulgências

, que principia; Z)e

fahtte Gregis Dominici, &c. o qual ainda fe guarda no Archivo

daquelle Convento. Nelle pela formalidade quafi ordinária de

femelhantes graças concedia Sua Santidade aos ditos Con-
frades no dia do íeu ingreílo , ( confeíTando-fe, e commungan*
do ) Indulgência plenária , e remííiaó dos peccados ; de forte

que também concedeo o meímo eípiritual beneficio aos que

no dia da feita daquella glorioía Santa , e nos do Nafcimento

de Chrifto, da vinda do Eípirito Santo , da Annunciaçaõ, e

gloriofa AíTumpçao da Sempre Virgem MARIA viíítaíTem a

dita Igreja; acrefcentando-lhes outras Indulgências, que para os

Confrades naõ tinhaÓ limitação de tempo. No meímo Breve

da parte exterior fe acha efcrita a aceitação ,
que delle fez o Ar-

cebiípo de Lisboa pelas feguintes palavras : Manda SuaMuf-

tmlftma Senhoria* que efta Bulia fe cumpra , e guarde, como em eU

laje contém 1 5 de Outubro ^1587.
201 Mas poftoque deites eípirituaes benefícios os Ir-

mãos deita Confraria fe utilizarão alguns annos , com tudo no

de 1 606 ficou efte Breve ( como todos os mais ) fufpenfo , e as

graças delle foraõ revogadas pela Ordem geral que publicou o

Papa Paulo V. mediante a Bulia do dito anno, que principia Ro-

manus Pcvtifex. E porque o animo do Summo Pontífice naÒ era

privar aos Fiéis dos Celeítiaes (occorros
,
que em beneficio das

almas fe diípendem dos Thefouros da Igreja , mas fó examinar

os Indultos dosíeusanteceííores, para reduzir a clareza os que

pftdfickc) confuíaÕ; elle mefmo por nova Bulia paliada no anno

de

.

Primeiro Breve
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cm íeu vigor.
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Capella do Se«

nhorJ£SUSs

de 1610, que vinha a fer o fexto do feu Pontificado, a qual

principia pelo mefmo theor da outra : De falute Gregis Domi-
nicij lhes concedeo(para gozarem perpetuamente) as mefmas,
e talvez mais amplas Indulgências , e graças. Foy efte Breve
dado , como em confirmação do que aos ditos Confrades havia Documen-

já o Papa Sixto V. outorgado ; e íe guarda no Archivo do mef- t0 XVIII;

mo Convento de Colares. Delle entre os mais Documentos
daremos a ler a cópia.

202 Trasladada pois no dito anno a Santa Imagem daquet-
la Soberana Matrona da Capella collateral para o Altar mor,
collocaraô os Religiofos em íeu lugar a Sagrada Imagem de JE-
SUS Cbrifto crucificado, que deíde muito tempo eftavaexpof-
ta em huma Capella interior do Convento, edificada aonde cha-
maõ aSacravia. O motivo que tiveraõ, foy a continuação dos
milagres, que o Senhor fazia aos que na prefença deíla fua

Santiílima Imagem lhe fupplicavaõ os neceíTarios benefícios.

E porque naquelle quafi occulto lugar , nem todos os feus favo-
recidos lhe podiaô peííoalmente correfponder com a fatisfaçaõ

dos feus votos, reíolveraõ-fe os ditos Religiofos a fazella pa-
tente aos Fiéis na Igreja , e fora da claufura , onde também as

pefloas femininas lhe podeíTem livremente gratificar os favo-

res ; vendo , e adorando naquella Sagrada Cópia o Omnipo-
Jjjjj

tente Author das experimentadas maravilhas. A fua traslada-

ção para adita Capella
(
que defde então fe intitula do Senhor

JESUS ) fe executou comeílrondofa fefta , a qual fe concluio

com huma folemnifíima prociíTaÕ. Em huma grande Tribuna
aberta na parte íuperior do retabolo , que he deboa talha dou-
rada , eftá com á poííivel decência a Santa Imagem , e para
conciliar entre os feus devotos mayor refpeito, fó nas feftas fei-

ras, e nos dias feftivos fe moftra ao povo. Nos outros dias,quan~

do occorre motivo particular , também íedeícobre ; mas pri-

meiro fe acendem luzes , e os afíiítentes a adoraõ ajoelhados.

203 Com a eímola recebida de hum generofo devoto
do mefmo Divino Senhor ficou efia fua Capella bem para-

mentada. Epoílo que tem outras cou ias memoráveis, nadatan-
to aauthoriza, como a RealaíMentiado SantiíUmo Sacramen-
to,, quealli fe guarda em humpreciofo Tabernáculo, firmado fo-

bre a banqueta do Ahar. Daqui íe reparte aos Fiéis na Sagrada
Meh Euchariftica com a decência, e veneração devida á fua

Tom. II. O fnnre-
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íuprema Mageftade. António Rodrigues da Rocha , e fuamu-

w
q
tft!Tca

erten ' ^er Leonor Coelha íe conítituiraô ienhores deita Capella
$

que a conieguirao para íeu jazigo , e de íeus herdeiros : o que
melhor conita de huma Eícriturafeita em Colares pelo Tabel-
liao Franciico deiVlariz aos 30 de Janeiro de 1614. Dtlla ef-

taõ actualmente de pofle os herdeiros do Dezembargador dos
Aggravos, Fedro de Almeida do Amaral já defunto, eallife-

pultado ; Cavalleiro profeflo da Ordem de Chrifto, que pela

íua peíloa , e letras , foy naÕ íó conhecido, mas grandemente eí-

timado neíla Corte.

204. A outra capella, que lhe correfponde da parte da
Epiftola, he da Gloriola Virgem , eMartyr Santa Luzia, cuja

devota Imagem eílá collocada no meyo de hum retabolo de talha

dourada : e aos lados fe veneraÓ differentes Relíquias de Santos,

encaixilhadas em meyos corpos, e braços. Com efta milagrofa

Santa tem os moradores daquelles diftritos efpecial devoção:
e alem das muitas romarias que lhe fazem, fempre em cada hum
anno , por indifpenfavel voto, lhe confagraõ huma folemne
feíla com Sermão. Em huma pedra embutida na parede da parte

do Evangelho felêa feguinte memoria: Capella de BritesVaz,

com Mifías de obrigação conforme o contrato ; a qual'pagou, do-

tou , efabricou dajua terça. A maisfazenda herdou efte Conven-
to por parte do [eu filho, o Padre Frey Cofme dos Santos ; falleceo

a 7 deMayode 1614. Tem actualmente a poíledefla Capella

Manoel Franciico Ároche.

405 As paredes do Corpo da Igreja, até huma propor-
cionada altura, eftaõ primoroíamente azulejadas; obra, que
junta com outras (que moftrará a Hiítoria)mandou fazer em be-
neficio deite Convento em tempo, que era Provincial, o Padre
JVleftre Fr. Filippe deSantaThereía , Prelado, cujozelopara
o aceyo do que reípeitava ao culto Divino, foy taõ notório ,

que em toda a Província deixou padroens baífantes a lhe eterni-

zarem a eítimaçaõ , e o nome. Movido domeímozelo, man-
dou continuar (até que poz na ultima perfeição) hum Coro alto,

que ideou , fendo Provincial o Padre Meftre Fr. Jorge de Car-
valho. Depois de acabado o dito Coro, viftas as finas pinturas

que apparecem entre as fuás columnas , ferve de encher , e or-
nar fuficientemente a igreja. Em todo o pavimento defla naÔ ,
ha fcpultura digna de memoria. He a dita Igreja com ofeu Adro

fagra-

A quem perten-

ce,

Corpo da Igreja

"oro ako.
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Fagrada pelo noflb Uluftrifíimo D. Fr. Chnftovao Moniz , Bif-

f****,

fas

po Titular de Reona , e Coadjutor do Bifpado de Évora, o qual
*^W

celebrou efta iolemne função. Ao pé da Cruz chamada daSa-
graçaõ, que íe arvorou no fim do Adro, ao deícerdo Con-
vento para a vi lia , fe acha efta noticia gravada com letras

mayuículas em pedra capaz de refiítir á corrupção do tempo;
E di?em afíim : OBi/po O. Frey Chriftovaò Moniz» Religiofo do
Carmo , Jagrou efta Igreja até efte lugar no mino dei 528.

§. II.

iroa á

2o6

Das partes maisprincipaes do Convento.

ENtrando-fe pela Portaria ( que fica ao Norte) „ ,

,

„«..~„ J L l • Caiada Penarias
antes do pórtico, ha hum átrio com três arcos

de pedra da parte exterior. No interior abre a porta para huma
caía eípaçofa , e clara , na qual entre outras pinturas eftá hum
retrato de eftatura natural, que por confiante tradição feaffir-

ma fer a verdadeira efígies do virtuoío Padre Frey Conftantino
Pereira. Nefle publico lugar o collocaraõ os Religiofos para lem-
brança de que fora daquelle Edifício o primeiro Fundador. Se-
gue-fe hum clauftro perfeitamente quadrado, com boas colum- Primeiro ciaufi

nas de pedra , que cercão algumas arvores de efpinho. Da par-
W°'

te direita ha huma porta , pela qual íe entra para a Sacravia,
cm que eftá a fermofa Capella , donde fe trasladou para a Igre-
ja a Soberana imagem deJESU Chrifto nofíb Redemptor cru-
cificado. Porém no mefmo Altar fe collocou outra nao menos
devota do meímo Senhor também cravado na Cruz

, que até
aquelle tempo eftiveraem huma das Ermidas da Cerca. Debai-
xo do Altar fe vê hum primorofo Tumulo, comporia de pedras
de difFerentes cores bem lavradas, no qual efteve depofitado
o corpo do noíío Venerável Frey FftevaÒ da Purificação , que
nefie Convento ( como adiante efereveremos ) viveo peni-
tente, e acabon os íeus dias com opinião de Santo. Na parte
do Evangelho ha hum letreiro, que diz; EflaCapellabe de ArJo-
mo Tr^cofo Corrêa , e de fua mulher Maria]'acme , a qual tiles

fizeraj) áfua cufía , e a dotarão de renda , efabrica, com obri-
gação defie Convento lhe dizer todas as/emanas huma Mijja das
Chagas, e huma cantadapelos Santos parafempre^ Eradei6ii.

Tom
-
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207 Fronteira a efta Capella cerre a Sancriftia ,

que

he huma grande caía quadrada , e muito clara, por ter huma fer-

mofiílima janella aberta para o Poente, i odas as fuás paredes

feachaõ cubertas de painéis , e fingulares laminas , que lhe fer-

vem de permanente adorno. Os caixeens íaô bem obrados, e

tudo o que nelles fe guarda para ornato da Igreja , e minifterio

dos Altares 3 he perfeito. Os paramentos faõ ricos , e as peças

de prata íe reformarão ; furdinde-fe algumas das antigas, para

que os Vafos Sagrados fe houvcííem ce lavrar pelo eftylo mo-

derno. Defronte da porta deíla caía começa a levantar-íea

Torre, que hequadrada, e de altura competente á Igreja. Fecha

a parte fuperior com abobada , fobre a qual aííenta hum remate

piramidal,tendo também fobre os quatro ângulos pirâmidescom

igual figura feitas de pedra. Tem dous finos ( baítantes para os

fmaes neceílarios ) de excellentes vozes. Saó os mefmos da

fundação do Convento ,
que durando feculos , até aqui fe con-

fervaõ inteiros: e o mayor, que he de baftante grandeza, fuece-

dendo cahir da Torre em occafiaõ que o dobravaô , íe cravou

na terra , que tem dureza de faibro, e por hum modo, que pa-

receo mais que ordinário , ficou fem defeito. Tem conhecida

virtude contra as tempeftades , de forte, que cedendo efias ao

ecco das fuás vozes , he na eftimaçaò dos moradores circum-

vifinhos contra o furor dos rayos poderofo dtfenfivo.

208 Por detraz da cafa da Sancriftia, e pelo mefmo

pavimento, fe vay para o fegundo Claufíro, que em com-

paração do primeiro he mayor, mais alegre , e mais regu-

lar. *Tem columnas de pedra bem lavradas entre diftintos ar-

cos , fobre cada hum dos quaes ha huma janella rafgada:^e co-

mo por eftemodo vem a fer muitas em numero, formão nos

quatro lanços das varandas fermofa galeria. Nefta defeuberta

quadra entre os arcos fe lavrou hum jardim , em que fe plantão

muitas flores febre curiofos alegretes. No meyo ha hum cha-

fariz, pelo qual com algum artificio corre a agua, que fe participa

de hum dos tanques da cerca. Mo lanço do Poente ha váriasicei-

las cubertas de abobada , em que feaccommodaõ os Religioíos

Conventuaes. Em liuma,em que aífiftio até acabara vida o Vene-

rável Padre Frey Eftevaô da Purificação, fe lavrou em memoria

do mefmo íervo de Deos, huma decente Capella ,
dedicadaá

Pui iílima Virgem MARIA Mãy de Deos com o titulo da Con-
ceição
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ceiçaõ 5 obra que pouco depois da morte defíe fanto Religio-

ío mandou fazer , fendo fegurda vez Prior defie Convento . o
illuftre Padre Frey Sancho de Faro, de quem havemos de fal-

Jarafeutempo : edifpoz, que o Altar fe fabricaíTe das taboasda

barra , em que o Venerável Padre recortava o corpo , quando
enfraquecido das penitencias lhe permittia algum breve def-

canço.

209 Porem no anno de 1700 , fendo Provincial defía

Província o Padre Mertre Frey Joaõ Bautifta Roffino, aenri-

queceo na forma, que actualmente exirte ; ornando-a de tan-

tas, e taõ exquifítas preciofidades , que he hum dos mais efti-

maveis Santuários de todos aquelles contornos. No retabolo,

que hede curtofa talha dourada, prefide a Santa Imagem da
IViãy de Deos , feita de vulto , e digna de fe empregar nella as at-

tençoens pelo primor da efcukura. Ha outras imagens peque-
nas de vários Santos: e entre muitas peças ricas, que enchem
o Altar, he fobre todas precioíahuma lamina pintada em Ro-
ma , do npíTo Redemptor, caminhando com a Cruz ás coítas pa-

ra o Calvário; coufa taõ rara, que os mais peritos Artífices fe

admiraõ de ver a llngularidade do debuxo , e a fubtileza do pin-

cel ; de forte que as acçoensalli reprefentadas tem hum tal ef-

pirito, que fendo dseíanimadas , parecem de pelToas vivas.

210 Muito ennobrecem o interior defta Capella dous fer-

mofos Santuários de grandes, e autenticadas Relíquias , bem
ordenadas por difFerentes nichos, humas em braços, outras em
meyos corpos , que repreíentaõ os íeus próprios Santos. Âs
paredes dos lados eftaó cubertas de excellentes laminas, as mais

delias originaesdos melhores Meftres, que tem produzido Ro-
ma: e fem haver porção das mefmas paredes, quenaõeíteja
revertida, ou com eílas laminas, ou com talha dourada , também
o teclo íe vé cuftofamente pintado. Aqui cortumaó os Religio-

íos celebrar MiíTa, para o que fe fizeraõ os ornamentos neceíTa-

rios , e foraõ á Soberana May de Deos offerecidos pelo meímo
Padre Meftre, taõ amante defte Convento , como dao a conhe-

cer os ílnaes, que deixou da fuaarTecliva inclinação. Nas fef-

tividades mayores da mefma Senhora, a MiíTa he folemnemen-
te cantada : e nos íabbados de todo o anno concorre a Com-
munidade a cantar de noite com fumma devoção em feu louvor

aLadàinha,e muitas Commemoraçoens. He naqueíle Convento
ornais

Depoíi de feita

Capella, quem
a enrlquccco,

.,

Seus Santuários,

e mais adornos»

Exercício» , que
al!i íe fízern.
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ornais acommodado retiro 5 que os Keligioíos tem para a fre-

quência da íua GraçaÕ ;
porque alh a fazem occulta, femque

íejaõ , ou perturbados, ou applaudidos.

211 A ultima cella deite lanço ferve de livraria, com-

pofta de muitos volumes, de Predica, e de Moral, dosquaeso

dito Padre MeftreFrey Joaõ Bautifta Kofino por Breves Apof-

tolicos , e licenças , que tirou do nolfo ReverendhTimo Padre

Geral FreyJoaõ Feixó de V illa-lobos, lhe fez doação. No ou-

tro lanço, que he o do Sul, eftá no me fmo Clauílro o Capitulo,

onde os Conventuaes íeajuntaõa ouviras fuás culpas reprehen-

didas pelo Prelado; fervindolhes juntamente efia cafa de Cemi-

tério para enterro de feus corpos. Na parede do Nafcenteen-

cofta hum Altar com capacidade para fe celebrar nelle Mifla. Em
huma das fepulturas do pavimento eftá aberto em pedra raza o

feguinte letreiro : Aqui jaz, o Venerável Padre Frey EJievaò da

Purificação) Varaõinfigne em virtude. Para eíte lugar fe trasla-

darão as Relíquias deite fervo de Deos
(
como depois diremos)

por fe evitar o culto,que os favorecidos da fua protecção lhe da-

vaó, antes queparaeíTeerfeitoa Sé Apoftolica houvelTe conce-

dido a neceíTariapermiííao: que poftonao reprova, nem im-

pede odar-fe aos Fieis, queacabaõa vida com opinião de San-

tos aquella refpeitofa veneração, que cabe nos termos da pie-

dade humana ; he certo , que antes de lhes qualificar as virtu-

des, lhes prohibe o culto publico.

212 No mefmo lanj£Q>éftá a entrada para a caía do Re-

feitório, que he proporcionada para a grandeza do Convento.

Até as meyas paredes fé vê ornado de fino azulejo moderno , e

a cafa he notavelmente alegre por caufa das duas grandesjanel-

las, que tem abertas para o Poente. Seguem-íe outras ofificinas

inferiores, que correm pelo mefmo pavimento, com a pro-

videncia de lhe entrar na cofinha por hum refifto toda a agua

neceííaria para os feus minifterios. Junto ao Refeitório efíá a

porta, queda fervintia para a Cerca. Mas fallando primeiro no

Dormitório alto , para elle fe fóbepor huma larga , e fuave ef-

cadadepedra, que fica defronte da Sacravia. NolançodoPo-

ente correm as cellas, em quefe accommoda a mayor parte da

Communidade , fendo a primeira a Prioral, actualmente re-

novada por huma idéa própria de Corte. No lanço Meridional

eíla a cafa chamada de fogo. No contrario, que he o Setentrio-

nal
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nal efla o Noviciado, ondeíempre fe educarão muitos, einli-
gnes Varoens, que florecerao neíta Província , dandolhe famo-
ío Iuftre com as letras

, interminável credito com as dignidades
e com a obíervancia das virtudes gloria immortah

'

§. I.

Ba Cerca 9 e da abundância da agua, que a rega.

Noviciados

213 DEícendo-fe para a Cerca pela porta, que (co-
mo acima diíTemos ) fica junto ao Refeito*

no, antes que fe entrenella, haiium largo paííeyo na diftancia
de todo o Dormitório do Poente , o qual paííeyo vay acabar
na porta chamada do carro. No meyo do muro, que nefte fitio
ficada parte do Poente, eftá huma grande porta , pela qual fe
entra para hum notável pomar fechado fobre fi , cheyo de arvo-
res, aflím de efpinho, como dos melhores frutos , de que o Paiz
he abundante. Daqui recolhe o Convento fufficiente fubfidio pa-
ra o feu gaftojporque reíervados os frutos, quefconforme o tem-
po) íaopreciíosparaaCommunidade, e vendidos os mais , dao
para outras defpez as. Para regar efte copioío numero de arvo-
res entra o Convento na repartição da agua , que vem da ferra
com diferentes applicaçoens entre os moradores da villa. Uti-
liza- fe defta agua o Convento deus dias em cadafemana, que
íaoas íegundas, e terças feiras; fingular mercê, quenesfez
lilKey D. João IIJ. por huma carta por elle afinada , eeferita
em Almeirim por Pedro da Coftaaos 14 do mez de Dezembro

uV-r °Preíente femPre eft a mercê teveobfervancia, e
os Keligiofos eftaÓ na antiquiíBma pofle de tsÓ eftrna vel benefi-
cio, íem o qual fentiriaõ os feus pomares notório detrimento-

214 Corre efte pomar pelo declivo da íerrapsra a parte
davilla, a conteftarcom a mata de JVJilides , vindo a acabar,
aonde nos primeiros annos da fundação efteve (como acima
^uemosj a primeira Ermida dedicada á Senhora Santa ANNA.
Mas deixado efte pomar, e principiando a fubir pelo reftante da
<-erca da parte Meridional, fe vê logo o tanque onde a dita
agua, que vem da ferra, íe recolhe para fe encaminhar por entre
as arvores. Na vifinhança do mefmo tanque corre a perenne
ionte Ge agua nativa , da qualem todo anno , fem nunca faltar,

bebem

Cerca, e feo po*

mar.

Agua de repaís

ciçaõ.

Documen«j

to. XIX»
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Tanque inferio?

Tanque doná«j
fe bebe.
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bebem os Religioíos. Efta agua hepuriffíma, e por eíTa razão

muito faudavel. Delia fez eípecial conceito ElRey D.Joaõ V.

iioíTo fenhor , que Deos guarde, na occaíiaõ, em que por nos fa-

zer honra, viíicandoaquelle Convento, abebeo; e executadas

por ordem íua algumas curiofas diligencias, fe aíTentou
,
que era

das melhores entre as de boa qualidade. Tem virtude eípecial

contra as enfermidades de pedra, bem provada com a certeza de

naõ hayer memoria , que algum dos Conventuaes houveíTe já

mais padecido algum acometi aiento detaõ pezado achaque.

21 5 Pouco diftame da fonte ha huma pequena Ermida,

que foy dedicada aonoíío gloriofo Santo Alberto Drepanenfe:

e por efta parte fe encontrão muitas arvores de boa lombra , on-

de os Religiofos, depois de fatisfeitas as obrigaçoens da Com-
munidade, vaõbuícar algum alivio, para melhor continuarem

os íeus quotidianos exercícios. Voltando-fe para o Naícente, e

lubindo-íe ao fitio mais alto, que para a parte da ferra compre-

Jiendem os muros da Cerca , chega- íe ao fermofiílimo tanque

novo
,
que proximamente mandou alli fabricar, fendo Provin-

cial, o Padre Mefíre Frey Filippe de Santa Therefa com defpe-

zas da Província , mas com generoíidade própria do feu animo.

Naõ fe fez â eufta do Convento , ou porque efte naõ ficafíe gra-

vado com os empenhos , queo tal Prelado deíejava evitar , ou

por querer talvez deixar para abono dos íeus zelofos cuidados no

beneficio dos Conventos mais elTa prova. Heeíle tanque de taõ

confideravel grandeza ,
que cabem no feu vaõ mais de nove-

centas pipas de agua. Porém fendo pela grandeza memorável,

ainda íe faz mais plaufivel pelo primor da fua elegante figura.

Em torno do lago ha diftançia baftante para paíleyo , íobre pa-

vimento lageado , com alTentos também de pedra fixos em pa-

redes, que íe levantarão da banda do Setentriaõ , Nafcente, e

meyo dia. Todas faõ guarnecidas com quartelas , e íe erigirão

taõ altas, para que no tanque, até na mayor força da calma , fe

ache fombra. A agua corre precipitadamente para o lago pela

boca de hum grande Delfim feito de mármore ; íendo efta obra

em tudo taõ mageftofa ,
que comparado o tanque com os mais

fámofos daquelles diíbitos, compete na grandeza com os ma-

yores, e nos primores do artificio nenhum o excede.

216 O motivo, que occorreo para fe lavrar efte novo tan-

que, foy o íeguinte. Andayaõ os Prelados daquelle Convento
nota-
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notavelmente defejofos de terem mais agua, com que podelTem
regar a Cerca

5
porque a da repartição, que lhes fora concedida

nos dous dias da femana, naõ bailava a íatisfazer toda a neceííi-

dade das arvores. E reflectindo , que pela íerra abaixo deíde a

vilinhança do Convento dos Religioíos Capuchos da Reforma
de S. Pedro de Alcântara , fituadonaquella eminência, até al-

gumas terras noíTas, que ficaõ em pouca diftancia dos muros
da mefma Cerca , corria agua em abundância , que elles pode-

riaò aproveitar ; fe difpuzeraô a pedilla a EIRey D. Filippe III.

que neííe tempo cingia a Coroa Portugueza. Com effeitolhe

repreíentaraõ as defpezas , que inutilmente haviaõ feito para

defcobrirem agua, ao mefmo tempo, que pelas vertentes da fer-

ra , onde propriamente chamaõ o Vimal do Duque, havia aquel-

la agua perdida , da qual atéalli, nem Sua Mageftade , nem
peííoa alguma particular fe aproveitava j e que vifto naò reful-

tar damno alguma fua fazenda, lhe fupplicavaõ a mercê de fe

poderem elles utilizar da dita agua
, que á fua cufía meteriaò

dentro da Cerca do Convento. Acabava de íernaquelle tem-

po terceira vez Provincial o Padre Meflre Frey António do Eí-

pirico Santo , fogeíto grandemente refpeitado na Corte ; e con-

cluía também o feu Priorado no Convento de Santa ANNA o
Padre Frey Paulo da Sylva, que nefte particular trabalhou mui-

to , refpeitando fó o beneficio da Communidade para o futuro,

e naõ a phantaflica gloria , que lhe poderia refultar de o confe-

guir no feu tempo.

217 EIRey, ouvida aboa informação, quepelanoíTa

parte deo o Juiz de Fora da vil la de Cintra, foy fervido conce-

demos aquella mercê por hum Alvará, queaííinou, e mandou
que valeíle como Carta fem paíTar pela Chancelaria , difpen-

íando para efte eífeito as Ordenaçoens em contrario. Foy o di-

to Alvará feito em Lisboa por Luiz de Lemos a 7 de Outubro

de 1605. Vay copiado entre os otros Documentos , enellefe

acharáõ exprefladas todas as circunftancias , que no dito recur-

fooccorreraô. Quando fe chegou a confeguir o intento, eftava

já eleito para o Convento de Santa ANNA novo Prior. Efte

foy o Padre Frey Cofme dos Santos, acima nomeado, Tam-
bém o Provincial era outro , afaber, o inlígne Padre Doutor

Frey Manoel Tavsres
, que doze dias antes foy eleito no Capi-

tulo, que em 24 de Setembro do mefmo anno celebrarão os noí-
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íos Padres no Convento da Vidigueira : porém a recebida mer-
cê foy univerfalmente applaudida; porque o beneficio era com-
mum, ejàeíperado de todos.

118 Recolhido o novo Prior ao Convento, aprefentou

o Alvará delfteyaojuiz ordinário da villa de Colares, em cujo

termo eftava o fitio do Vimal do Duque
, para que judicialmen-

te lhe déífe a poíle
,
que pertendia tomar da agua, que fe lhe con-

cedera. Era naquelle tempo Juiz Jorge Damião, eTabelliaô

do publico, e judicial, António Velho da Fonfeca. Acompanha-
dos eftes das necelTarias teftimunhas, acharaõ-fe no Vimal com
o Prior , e com os dous authoníados Padres FreyEftevaôda
Purificação , e Fr.Jorge Carrafco ; efte qne foy Meftre de juf-

tiça eleito no anno de 1617. Prior do Carmo de Lisboa, de
cujos merecimentos faremos em lugar próprio a devida me-
moria ; e aquelle, que com o titulo de Venerável miniftrará aos

prefentes eícritos hum dilatado aílumpto. Na preíença pois

das teftimunhas tomarão os ditos Padres com as ceremonias em
Direito coftumadas a poíle que pertendiaõ, da qual paífou o di-

to Tabelliaõ hum Inftrumento feito no mefmo Vimal aos 13 de
Dezembro do mefmo anno de 1605 , o qual vay também co-

piado no fim do Volume.

219 Mas ainda que com tanta felicidade nos foy logo

concedida aquella mercê ; com tudo palTara6-íe mais de cem
annos , íem que o Convento tiveííe meyos de poder introduzir

na Cerca aquella abundância de agua , em que já tinha domí-
nio. A razaõ era ; porque bem coníideradas as deípezas , que
em obra taò importante fe haviaó de fazer, naò acabavaó os

Prelados de fe difporem para a fua execução: até que cobrada
no anno de 1740 certa quantia dedinnheiro, que para o mef-
mo fim fora applicado, logofemeteo maóáóbra: e preceden-

do os judiciaes exames, que para fe encanar a agua foraõ necef-

farios, chegou-fe a finalizar o intento no anno de 1743. O prin-

cipal Meftre de toda a obra foy hum noíTo Irmão Leigo chama-
do Freyjofeph dos Santos, que antes de receber o habito , ha-

via fido no íeculo infigne Pedreiro : o qual depois de concluí-

da efía obra , que lhe fora enecarregada , achando-fe Conven-
tual na Vidigueira , acabou a vida temporal em Outubro de
1746. Mas ainda que íeconfeguioo introduzir-fe a aguado Vi-
mal dentro da Cerca, occorria a urgente neceífidade de hum tan-

que

^*«
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que capaz de receber toda a agua
, que fe devia aproveitar. Do

dinheiro applicado para a obra nao íobrou coufa alguma; porque

as defpezas depois de feitas , fe acharão mayores do que antes

pareciaõ, quando eraò fó confideradas.

220 Nefte cafo acodio com admirável providencia ( na

forma, que jâexpuzemos ) o Padre Meííre Frey Filippe de
Santa Thereía , a quem de algum modo fe fica devendo o
poder aqueila Cerca daqui em diante ajudar muito ao patri-

mónio do Convento
j porque fuppofto e^ar o tanque ( por di-

recção íua) em lugar, donde as aguas fep!iftribuem para toda

aterra
, que cercão os noíTos muros , nenhuma porção delia fe

deixará fem cultura. Naõ ha em toda a Cerca coufa digna de
memoria, fenaôa Ermida, que no mefmo akp feencofta ao mu-
ro da eítrada , que pela boca da Mata fe encaminha para o lugar

do Penedo. Defta Ermida fe tirou para a Capella da Sacravia

a Sagrada Imagem ( em que já falíamos ) deJESU Chrifto

crucificado, porfer de eftatura mayor, do que pedia a pequenhez

da Ermida. E comoefta nem fempre fe achava aíMidados Re-
ligiofos de efpirito , que continuamente ( como em rigorofo

deferto ) a podeílem frequentar ; aíTentou-íe com acerto , que

trasladada a Santa Imagem para hum Altar competente á íua

grandeza, lhe ficaíle fubftituindo outra manual , que o Eremita

podefle comíígo levar, e trazer nas occaíioens do feu retiro. Fo-

raõ eftas Ermidas edificadas , logo quenaquelleíitioleeftabe-

Jecerao os noíTos primeiros íolitarios, tao extremofamente ob-

fervantes da vida contemplativa, que efte reformado Conven-
to rso feu tempo, naõ fó pela particularidade de eflar edificado

em hum taôdeliciofo , eaprafivel monte, mas por ferem os feus

habitadores íemelhantes aos primitivos da Paleftina, em tudo

era, como parecia, tranfumpto do Carmelo.

Tom, 11« R
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Mé quando os

Prelados foraõ

Vigários.

Primeiro Prior

do Carme.

Ca(a do Novi-

.ciado.

Hum dos fetn

auhoriiado» fi-

lhos.

CAPITULO V.
De algumas coufas particulares do mefmo Convento , e/pedal

mente da ekt^aÕ
, que delle fe feZj para Recoleta

da Provinda.

C\ Om o titulo de Vigários continuarão os Pre-

lados dfcfte Convento a prefidir nelle até y

de Abril do anno de 1 591 5 no qual por or-

dem fuperior ( como em feu lugar diremos ) fe procedeo a Ca-

pitulo no Convento de Lisboa. Preíidio .0 Padre Meftre Frey

Miguel de Carranca , Vigário Geral, e CommiíTario Apofto-

lico nas Províncias de Caftella , e Portugal. Sahio eleito Pro-

vincial o Padre Meftre Fr. António do Efplrito Santo , hum dos

mais authorifados filhos deita Província , que fegunda vez era

chamado para o mefmo emprego, bem merecido pela boa fa~

tisfaçaõ, que deo de íi no primeiro Provincialado. Nefte Capi-

tulo íe conftituio cafa Regular efta de Santa ANNA , elegen-

do-fe Prelado cem a denominação de Prior para a reger. Efíe

foy o Padre Frey Aleixo do Salvador, primeiro na ferie dos que

gozarão femelhante titulo, e digno do lugar pelo feu talento,

e virtudes. Mas feinpre ficou odito Convento de Santa ANNA
tendo nos Capitules Provinciaes a terceira voz , attendendo-fe,

naõ ao novo titulo dos Prelados , mas á antiguidade da íua pri-

meira fundação.

222 He huma das duas cafas de Noviciado , que tem a

Província: e neíta fe educarão Noviços de tanta authoridade,

e diítinçaõ 5como ha^de rnoJflrara Hiítoria. Humdos que no tem-

po preíente fe faz mais credor da noíía memoria, be o Reveren-

diífimo Padre Meflre Frey Ignacio de Oliveira , Penitencieiro

da Bafilica de S. Pedro em Roma, aonde aíilfte ha muitos annos

com publica eftimaçaõ; Sócio , e Secretario Geral , fendo o pri-

meiro,que íe intitulou âfftflente Geral para as Províncias Carme-
litanas Portuguezas ; actualmente Ex-Geral da Ordem por no-

meação peííoa! de Sua Santidade; VaraÕ infigne nas Divinas , e

humanas Letras 5conípicuo pela peíToa,eexemplariííimo nas vir-

tudes ; o qual entre outras grandes honras^ que alcançou naque!-
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Ja Cúria, he muito efpecial , a que teve de affiftir como The-
oíogo no Concilio, que o SantiíTimo Padre Benedi&oXM. ce-

Jebrou na Bafilica de SaÔ Joaõ de Lacram deíde o dia 15 de
Abril até 20 de Mayo de 1725.

223 Entheíoura efte Convento algumas particulares

Relíquias
, que eftaõ exportas á veneração dos Fieis. As memo-

ráveis íaõ as feguintes: De Santo Ambroíio Doutor da Igreja,

de S. Bafilio Magno, do Patriarca Saõ Bento, dos Martyres
Sa6 Calixto , Saõ Cofme , Saõ Donato, Saõ Feliciano, Saõ For-

tunato , S. Inoocencio , Saõ Plácido , Sao Policarpo, Saõ Prof-

pêro, Saõ Theodoro, Saõ Viclor, e dos Santos ínnocentes.

Porem as mais notáveis faõ duas ; humade Santa Ceferina Vir*

gem, e Mârtyr; e outra (qufehe a cana inteira de hum braço) de

Santa Chriftina também Virgem , e Martyr. Ambas trouxe de

Roma o noíío famofo Padre Meftre Frey Francifcoda Nativa

dade , bem conhecido pela antonomaíia de Latino ; Varaõ dou-

tiílimo
, que muito floreceo nefte Reyno, e deo grande luftre

á nofia Província. Efte fez doação das taes Relíquias ao Con-
vento no anuo de 1706 : e defde eíTe tempo , com approvaçaõ

fua , e dos outros graviííimos talentos , que refplandeceraõ nç(-

te Convento de Lisboa, fempre de ambas as Santas íe rezou com
Rito Duplex Minus da fegunda ClaíTe , fem haver detrimen-

to no feu culto ; daprimeira aos 24 do mez de Mayo, da fegun-

da aos 14 de Março.

224 A fefta principal , que efte Convento celebra com
a ppííivel grandeza , e com a honorifica aííiftencia dos filhos das

outras Sagradas Reiigioens , moradores nos feus Conventos vi-

ítnhos, he a da Senhora Santa ANNA, Oragodacafa. Nefta

occafiaõ íe executa o mefmo , que nos mais Conventos em dia

do noíTo Santo Patriarca ; por íe confervar o antigo coftume

-dos primeiros habitadores da raefma caía, fundado na extre-

moía devoção, que áquella foberana Matrona, deíde que foy

alli collocada, profeílaõ todos os moradores do diftrito. Nefta

iolenmifHma occafiaõ ainda fe conferva, com grande compla-

cência noíía, o antigo, e louvável ufo , naícido da reciproca

a miíade, que dura, e íempre hade prevalecer entre nós, eos

obíervantifíimos Religiofos Capuchos(em que já falíamos) cha-

mados da ferra, por terem o Conventona íua alta eminência

pouco diftante do noíTo. Os ditos Religiofos faõ os quenos
mi-

Recipreca amí*
23 de dcs dooi
Prelados vifi.
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miniflraõ os ofícios do altar : e o feu Padre Guardião, ou quem
lhe faz as vezes, canta a Miíía. O meímo pratica o Prior de San-
ta ANNA no Convento da Serra, acompanhado, e aííiftido

da íua Communidade na fefta do Patriarca J>aÕ Francifco
;
glo-

rioía harmonia , que hum indiícreto zelo pertendeo interrom-
per , e a vontade Divina faz coníervar.

225 No Capitulo, que fe celebrou nefte Convento de
Lisboa em 9 de Abril de 1617, íedeítinou o dito Convento de
Colares para Recoleta da Província

, por concorrerem nelle

as circunftancias conducentes para huma vida, nsõ ío reforma-
da , mas penitente , e quafi Eremitica. Tudo íe fez a inftancias

do Venerável Padre Frey Eiíevaõ da Purificação , o qual deíde
que noannode 1605 eíieve Conventual nefta cafa , e vioa ca-

pacidade do fitio para aquelle intento, de tsl modo fe inflammou
nos defejos de o confeguir , que naõ ceflando das diligencias

precifas, experimentou o concurfo de Deos para efte fim. E
poílo que foy dilatada a efperança de ver erTeituada a íua perten-
çaô ; como erao precifas algumas difpoíiçoens, eefíasfecon-
cluíraõ antes do dito anno , teve a fua fupplica lugar para fahir

bem deípachada no prefente Capitulo. Nelle prefidio o Padre
Meftre Frey Theodoro Eílraço, Procurador Geral de toda a
noíía Ordem ; e por efpecial commiííaõ do noíío Reverendif-
íímo Padre Geral Frey SebaftiaõFantono, Vifitador Geral das
Provindas de Caítella, e Portugal. Sahio entaõ eleito Provin-
cial o virtuofo Padre Méftre Freyjoaô de Santo Thomás, hum
dos Prelados mais amantes da obfervancia Regular, que teve
a Provincia , como fe verá, quando lhechegarmosa eícrevera
vida. E porque o dito Provincial era também empenhado na
prefente refolnçaõ , ouvidos os Religiofos de efpirito , que ef-

tavaõ difpoflos a darem principio áquella melhorada vida , fe

fizeraÕ logo os particulares Eftatutos, que na Recoíeiçaô ínvio-
lavelmente fe haviaode obfervar. Por ferem os primeiros, que
teve aquella Reforma , eferitos por eftes infignes Varoens fem
prolixidade , aqui os transcreveremos, copiados do feu original
na forma feguinte

262 I „ "Vy Rimeiramente mandamos, eencarrega-

,. JL mos ao Padre Prior, faça guardar a noffa

„ Santa Regra , e Aftas do Reverendiífímo Padre Geral Syl-
„ vio, e as preíentes.

II jjMan^
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II „ Mandamos, que regularmente vaô ás'Matinas á meya
9 , noite , e que todos os dias tenhaó duas horas de Oração men-
9) tal ; no Veraõ das cinco até ás féis horas da manhãa , e á tarde

„ das cinco até ás íeis. No Inverno, das íeis até ás fete pela ma-
5 , nhãa, e á tarde das quatro até ás cinco.

III „ Mandamos, que as Com pletasfejaõ o derradeiro ex-
9, ercicio do Convento : de modo, que acabadas fe guarde íilen-

,, cio até a Prima dita do dia feguinte , conforme ao que man-
3 , da a noíla Santa Regra.

IV „ Exhortamos aos Religiofosdo dito Convento, que
,, tomem por fi todos os dias de jejum difciplina, excepto na
3) Quareima, e Advento, em que tomarão fegundas

, quartas , e
3í íexras feiras, e fabbados; e da Pafcoa até a Exaltação da Cruz
>, ás íextas feiras fomente.

V „ Mandamos, que nenhum Religiofo receba para fcu

„ ufo particular algum dinheiro , ou outra qualquer coufaj mas
3, tudo o que fe der , ou ma ndar a qualquer Religiofo fe ponha
<3,na Communidade.

VI ,, Ordenamos, que nenhum Religiofo peça licença por

a, nenhuma via , para fahir fora do Convento: e fomente hi-

3 ,
raõ, quando a obediência os mandar.

Vil „ Todos os dias depois de jantar terão huma hora de

9, recreação, a qual fe gaftará em conferencias eípirituaes.

Fr. Theodoro Stracio Procurador de Ia Ordcn dei Cármen
en Ia Cúria Romana , CommiíTario , y Vifitador General delia

en Heípana , y Portugal.

227 Havia no mefmo Capitulo fahido eleito Prior fe- JJ£
r iiee«a*

gunda vez daquelle Convento o Padre Frey António Bautifta,

fuccedendo no lugar ao inligne Padre Meftre Frey Martinho
Moniz, Varaõ, que pelos feus relevantes merecimentos ( como
fe verá na Hiftoria ) nao fófoy duas vezes Provincial defta Pro-
víncia, mas depois de outros extraordinários empregos veyo
a íer nomeado pelo Papa Innocencio X. Biípo do Porto. Foraõ
os taes Efíaturos aceitos pelo novo Prior, e mais Religiofos

Convenruaes, queos haviaõde obfervar : ecomo muitos def-

tes eraõ filhos da doutrina do Venerável Padre Frey EftevaÕ ,

moftravaõ todos hum animo igual ao feu , para darem gloria a

Deos no modo de feguir a mayor perfeição doEftado Religio-

fo. Com efFeito obfervaraõ fem variedade a nova forma devida

Obíervancia 4»?
Eftatstes»

i f#

€01
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em quanto lhes nao faltou a companhia do Venerável Padre.

Mas como no meímoanno o Senhor o chamou para íí com as

particularidades, que depois veremos 5 temendo os íeus zeloíos

diícipulos, que coma morte de taõ útil Director vieííe a aca-

bar, o que elle felizmente principiara, cuidarão no modo mais

prompto de coníeguirem, que os Eftatutos foíTem confirma-

dos com authoridade Apoftolica , e por eftemeyoindifpenía-

veis ordinariamente na Província.

2*8 Para efle fim fe fez petição em nome do Provincial

exiftente, e também do Prior, emais Recolecos, ao Hluftriífímo

Colleclor defte Reyno de Portugal Oclavio Accaromboni

Bifpo de FoíTomburgo ,
para que dando aos Eftatutos o vigor

da fua Confirmação, mandaííe debaixo de graves penas aos Pre-

lados, que com diligencia , e cuidado os fizeíTem obfervar, íem

que já mais por algum pretexto coníent flem , que íe fruftraíTe

oerTeito dostaes Eftatutos, que muitos Religiofcs queriaó vo-

luntariamente guardar, e o nao poderiaõconfeguir, feos Prela-

dos mayores concorreflem para qualquer rninima relaxação: o

que vifto, ebem examinado por aquelie Miniftro, ufandodos

poderes Apoftolicos, que lhe eraõ concedidos, mandou paíTar

a dita confirmação pelo theor feguinte.

229 ,,
í^\ Ctavío Accaromboni por mercê de Deos,

„ V_y e da Santa Sé Apoftolica , Bifpo de Fof-

íetordo^eyl » fomburgo , e Colíeclor Geral Apoftolico de Sua Santidade,

3, com poderes de Núncio neftes Reynos , e Senhorios de Por-

3 , tugal , &c A quantos efta ProviíaÕ virem , fazemos faber,

3, que havendo reípeito ao que o Reverendo Padre Provincial

, 5 de NoíTa Senhora do Carmo dos ditos Reynos , e ao Padre

,, Prior , e Religioíos do Convento de Colares da mefma Or-

„ dem , em fua petição na primeira folha deites papéis efcrita

„ dizem ; Aucloritate Apoftolica a Nós concedida , e de que

„ uíamos nefta parte , confirmamos, e approvamos os Eftatu-

„ tos , que do dito Convento fe fizeraòno Capitulo Provincial

,, próximo paliado. E outro íi com a mefma authoridade A pof-

3, tolica confirmamos, e approvamos a refoluçao , que também

3 , do dito Convénio fe fez ; notificando aífim aos Superiores,

„que hoje faõ da dita Ordem , e pelo tempo forem 5 eaosRe-

, 3 ligiofos delia, e do dito Convento , a que pertencer j elhes

,,man-

Confirmação

dos Eftatu-

no.
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3 , mandamos a todos , e a cada hum dellcs infolidum em virtu-

„ de de Sanca Obediência, e fobpena de excommunhaô ipfo

„faão incurrenda
, que em nenhum tempo impeçaõ, nem en-

contrem direãe , vel indireãe , quovis qux/ito colore * adita

,, caía de Recoleiçaõ , nem feus Eftatutos. E fob a mefma pena

„ mandamos aos Reverendos Padres Provinciaes,que em feus

„ Capítulos procurem, que fique fempre com vigora fuaob-

„fervancia, provendo a dita caía de Religiofos, que fe offere-

3 , cerem para a guarda dos taes Eftatutos; e em tudo cumpraó, e

„ inteiramente guardem efta noíía Provifaõ , como nella íe con*

j, tem. Dada em Lisboa fob noíío final , e fello a 20 de Agoílo

31 de 1619. Gaípar Gallcte Abbreviador da Legacia a fez.

„ Oclavio Biípo.

230 Deftes progreflbs íe deo inteira conta ao noíío Reve-
rendiflimo Geral , que ainda exiftia, o Padre Meftre Fr. Sebaf-

tiaô Fantono; o qual eftimando muito a eleição, quedaquelle

Convento fe fizera para Recoleta, e querendo dar aos Eftatutos

o vigor,e firmeza, que eftava da íua parte, os aceitou, approvou,

e confirmou por palavras expreflas , que íaõ do theoríeguinte:

Auãoritate noflraharum ferie^ vifisfupradiãis Statutis , editis

á Reverendo admodum Patre Magtflro Tbeodoro Stracio , olim

Vifitatore nojlro Hifpaniarum , & Portugália , pro Domo nof-

tra Sanadl ANN]JE oppidi de Colares, tila acceptamus, & appro-

bamus, & confirmamus , ea que inviolabiliter objervaú manda-'

mus. Harum fíde datum Roma die 20 Janii 1620. Fr. Sebaf-

iianm Fantonm Generalis Carmelitarum.

231 No anno de 1624, achando-fe nefta Província o

Padre Meftre Frey Valério Ximenes de Embun com o empre-

go de Viíítador Geral Apoftolico , e com outros , que em íeu

lugar diremos; evifítando o dito Convento de Santa ANN A,
fez para elle humas particulares Aclas no feu idioma Caftelha-

no. Conftao de 1 4 Capitulos , nos quaes fe contém muitas cou-

las úteis: e depois de lidas em Communidade aos 4 de Ou-

tubro do dito anno , fe lançarão no livro chamado Magiftral,

onde as vimos. Pelos annos adiante em beneficio da exacla ob-

íervancia Regular do meimo Convento , fe multiplicarão para

elle as Aclas em tal quantidade , que humas confundem as ou-

tras: de íorte, que faÒ poucos os Provinciaes, e Vifitadores, que

deixaflem de achar novidades para acrefcentarem ás refolu-

Tom. II. S çoens
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çoens dos feus anteceífores. Até o noílo He verendiííimo Pa-

dre Gerai Frey João Feixo-o de Viiia-lobos
(
que vifitou pef-

foalmente o dico Convento ) depois de recolhido ao da Tranf-

pontina em Roma, eícreveo no feu idioma Caftelhano outras

diffufas A das para aqueíla Recoleiçaõ , ás quaes A£Us fe cos-

tuma dar o titulo de Eflatutos novos. Efles foraõ parlados no di-

to Convento da Tranfpontina aos 15 deJunho de 1697, enel-

les íe aífinou efte ReverendiflTimo Padre Geral. Guardaõ-íe no

Cartório do meímo Convento ; econfta, quefe lavrarão por

inftancias do Padre Mefirç Frey JoaõBautiftaRoffino ( no qual

acima fatiamos ) louvavelmente empenhado na efíreita obíer-

vancia da Reforma Religioía , que no dito Convento perten-

deo eítabelecer fobre o íeguro fundamento da vida commua.
232 OsíucceíTos, que depois defías diligencias occorre-

raõ , ficao para íeu tempo. O que agora nos toca referir he, que

neíTes annos períiílio invariável dentro daquelles Religiofos

elauftros a diíeiplina Regular com todo o rigor da pertendi-

da Reforma. Nem afrouxou, em quanto durarão vivas as me-
morias do Venerável Padre Fr. Eítevao, e íeviraõ exemplos dos

feus virtuoíos companheiros. Depois de faltarem os empenha-
dos na perfeição deita vida , naÔ he muito, que declinalTe a in-

teira obfervancia daqueíle fanto propoíitoj porquea aceitação

dos Eflatutos particulares íempre fe deixou a liberdade de ca-

da hum, dos que os quizeflem abraçar; vifto que ninguém com
violência os podia conftranger a mais, do que na profiílaõ feha-

viaÕ fogeitado. Mas como a maõ Divina naõ he abbreviada, tal-

vez quefe eftenda a trazer fempre para o feu mais exadlo fervi-

ço os mefmos, que íem obras de fuperogaçaõ guardaó as Leys
commuas da Ordem ; porque he pouco , ou nada para Deos, o
difpor que vivaõ fó para elle, e mortas totalmente para o Mun-
do as creaturas racionaes, que extrahidas do íeculo lhe faõ já de-

dicadas; quando he certo, quedas pedras iníeníiveis pode fa-

zer , que para gloria fua fe animem , e fe levantem filhos de

AbrahaÕ.

.

j . .

CA-
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CAPITULO VI.
Domuito* que os Religiofos fe tem defendido para gozarem a

ifençaõ, efocego,em que aãualmeme vivem.

kJ i

2 33 f 1 Onveniente parece naÔ deitarmos emíi-
lencio alguns efpeciaes favores, qué os

.^k—' Religiofos defte Convento emdefenfada
própria juftiça receberão doCeo, mediante o patrocínio da
Senhora Santa ANNA nas occafíoens , em que podendo ficar

vencidos, prevalecerão vi&orioíos. PaíTados poucos annos, de-
pois que fe fundou o Convento no mefmo íí tio , eni que exifte,
começarão os nofíos defafeiçoados adefgoftar-fe , de que na
ferra tivefíe o dito Convento terras próprias: e excitando du-
vidas na prefença de quem podia delias tomar conhecimento,
pertenderaó privalo das antigas mercês

,
que os fenhores das

meímas terras lhe fizeraô. Lembraraõ-fe primeiramente de hum
Alvará deíRey D. xManoel, paíTadoem Lisboa aos 15 de Abril
do anno de 15 12; para que André Gonçalves, Almoxarife
de Cintra , foíle ver a demarcação

, que também com ordem
fua fizera na íerra o Ouvidor da Alfandega de Lisboa BaU
thaíar do Prado. No dito Alvará mandava EÍRey , que os lu-

gares da ferra, que eraôdefezos, naó foíTem dados a nenhu-
mas peíToas : o que fuppoflo, arguiaõ contra o Convento
os feus emulos dizendo; que viíta naô lhe ferem aquellas terras

dadas por algum defies Miniftros , nem confirmadas as doa-
çoens delias pelo mefmo Soberano , naõ podia ter nellas do-
mínio. Efte íoy o feu fundamento ; mas taó pouco fubííften-

te, que delle refultou mayor fegurança, para o Convento fe

radicar na fua primeira poíle.

234 A razão vem a fer
; porque o dito Convento mof-

trou, que nos annos de 1463, ede 1498, em que as Infantas

Dona Ifabel , e Dona Brites lhe fizeraõ aquellas mercês das ter-

ras pertencentes a Colares , era6 abfolutasíenhorasdeíla viUa,

cujo Almoxarifado fempre foydiftinto do de Cintra. Efe El-

Rey no Alvará claramente fallava das íeímarias da ferra de Cin-
tra , que pertenciaõ á íua Coroa , como podiaó elles applicar

Tom. II. S % omeí-
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o mefmo Alvará ás terras de Colares, próprias das taes fenhoras,

quexonro de cóufâ lua, pòdiaÕ delias fazer as mercês que lhes pa-

recefle ? Nem havia obrigação preciía da Confirmação del-

Rey, para que eftas mercês ficaíTem íendo valiofas ; porque as

terras deitas Teimarias naquelle tempo naÕ eraô bens da Co-
roa, cuja, falta houveííe de prejudicar ao Rey íuccelTor ; mas
eraõ bens livres, que de huma Infanta paífou a outra, edeftaao

Rey exiftente,, por fer feu filho , e herdeiro. Com tudo pa-

ra mais abundância de prova, aprenfentou o dito Convento nu-

ma Cartado mefmo Rey D. Manoel, eferita por André Fer-

nandes na villa de Alcoucheteaos 29 dejulhode 1495 ,
pela

qual confirmava todas as mercês das Infantas Dona Iíabel fua

Tia, e Dona Brites fua mãy , fazendo expreíía menção das que
ás mefmas fenhoras concederão, e confirmarão os Reys feus

antecelTores. Efta Carta fe achou na Torre do Tombo, e foy

copiada do livro primeiro dos Mímicos a folhas 44, e vay co-

piada entre os Documentos no lugar, que fica citado.

235 A 3
vifta do que allegou o Convento, foy o projeclo

dos feus emulos nao fó defatendido , mas totalmente deípreza-

do. Porém nao fe defvaneceo o intento dos que lhe cauíavaõ a

inquietação ; porque vendo que os Prelados hiaó plantando pi-

nheiros, e outras arvores nas terras, em que elles tinhaõ du-

vida; e que também as aforavaõ a diíferentes peííoas, fizeraó

taes diligencias , que EIRey D.Joaõ 111 por caufa deftas, e de

outras femelhantes queixas, feitas pelos que fe fingiaõ zelofos da

fua fazenda, mandou demarcar a dita ferra, a fim de fe ficar ver-

dadeiramente conhecendo quaes eraõ as terras da Coroa. Para

efta importante diligencia fezeleiçaó de hum Miniftro bem ex-
perimentado, e capaz de correlponder com inteira fatisfaçaô

ao que fe lhe encarregava: e achando, que no Doutor Correge-
dor Amaro Fernandes concorriaõ todas as circunftancias, que
elle defejava, lhe deo as ordens para o que havia de executar:

e foraó taõ rigorofas , como confta da Carta
, que lhe mandou

eferever pelo theor feguinte.

CARTA
dei R ev D.

Joaô 111. pa-

ra hum Mi-
niítro.

136 „TP\Outor Amaro Fernandes. Eu EIRey vos

j, IlJ envio muito faudar, e mando-vos
, que vos

,, informeis do Juiz dos Coutos , e guardas da ferra da villa de

,, Cintra, e aíTlm por algumas peííoas antigas íera fuípeita , dan-
'

„ dolhcs
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;
,do!hes ojuramento dos Santos Evangelhos, que lhes por vós

3 ,
íe.rá dado

, por onde fe goardou fempre a dita lerra, informan- '

7 ,
dovos também com o. regimento delia, por onde achares que

„ he coutada da dita ferra , e fempre fe guardou , a faíTais logo

„ demarcar, e pôr marcos , e divifoens. Em tudo o que achar-
,,des tomado, e feito dentro das demarcaçoens íem minha li-

3 , cença , e provifaó , o mandareis iogo derrubar, e desfazer;

a, pondo ás partes aquellas penas, que vos bem parecer, que
3, mais fe naõ entremetao, nem façaõ coufa alguma na dita ferra

,, fem minha licença: e de tudo fareis autos bem declarados, dos
,,quaes mandareis os traslados authenticos a Manoel de Mello,

j, meu Monteiro mor, e os próprios entregareis ao ditoJuiz dos
,,Encoutos; o que aílim cumprireis com diligencia, eefcrever-

„ meheis, o que niíío ha, e achardes, e fizerdes. Jorge da Cofta

3 , a fez em Lisboa 12 do mez de Setembro dei 5 54. REY.
237 O Miniftro, quenaó fó pela recommendaçaõda

Carta, mas por algumas particulares inílruçoens, conhecia o «v«ç°8 d«

grande empenho
,
que EIRey tinha , de que a execução do feu

,a,ftn*

mandado foíTe baítantemente exacla ; íem attender a nenhuns
refpeitos politicos

,
por antepor a todos o ferviço do Soberano,

obrou em beneficio da Coroa, quanto entendeo que era juíliça,

fegundo confta dos autos
(
que vimos ) da meíma demarcação.

Por toda a parte da ferra., onde achou terras delRey occupa-
das com plantas, ou com edifícios , por diminutos queeftes
foífem, os deítruio , e arrancou as plantas. Aílim o fez em hum
ferradinho , que apenas levaria huma quarta de trigo de femea-
dura ; fem atender que era couía ténue , e bemfeitoria de hum ta& T?* <u ima

Luiz Fernandes , guarda da mefma coutada. Desfez a pequena
dcítruid0St

horta de hum Braz Eannes. Mandou arrazar hum refto de muro,
que pertencia á fazenda de Joaõ Luiz o Prego ; e também huns
ferrados de pedra de Gonçalo Alvares, e de Fernam Henri-

ques. O que mais he de admirar
, que havendo D. Luiz de Caf-

tro, Senhor de Cafcaes, dadode íeímaria ajoaó AfFonfo huma
terra, em que fez hum ferrado; e aSimaó Fernandes outra ter-

ra mayor, em que mandara fabricar de novohumas Aífenhas

com fua Cerca ; fem embargo de felhe proteílar, queastaes

terras eraõ daquelle Cavalhero
(
taoilluftre, como refpeitado

na Corte ) elle por entender que pertenciaõ a EIRey , fez Iogo

deitar abaixp
, quanto nellas íe havia levantado.

238 Obran-

,:
>1í
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238 Obrando pois o Miniit.ro com tanta inteireza, naõ

achou nas feímarias do noííò Convento já lavradas , e menos nas

terras, que occupavao íeus foreiros, porção alguma, que entraf-

fe pela ferra delRey, ás quaes houveiíe de fazer damno: o que fe

naõ pode attribuir ao refpeito do noíTo caracler
, porque o do

Príncipe prevaleceo: e bem íe vio, que íendo D. Luiz de Caftro

pela íua qualidade fogeito taó diftinto, naõ teve nefta parte lugar

a veneração, por muitos títulos devida â fua iUuftriííima peíloa.

E para fe perceber a grande prudência do Corregedor , ajulfada

com a re&idaõ da fua conciencia , bafta lerfe, o que acerca da
preíente execução refpondeoa EIRey na conta, que por ef-

crito lhe deo ; a qual conforme eftá portado por fé do Efcrivaó

diz afíim : Poflo que dentro da demarcação fe acbajfe eflurem ou-

tras algumas bemfeitorias ,
por ferem muito antigas , fegundo

a informação , que eUe Corregedor tomou, epor ellasfe parecia

ferem feitas de cem annos , e mais ; o Corregedor houve por acer-

tado fazer aqui menção delias, e naõ darJobre ellas vexação

ás. partes, por lhe naõ parecer jer ferviço de Deos, nem de

Sua Alteza 1 fomente das atras declaradas , por ferem coufas

novas j porque defias lhe parecia , que era tenção de Sua Alte-

tez,ar quefe derruba
ff
em. Acharaó-íe pois as terras do Conven~

to taõ fora dos limites da ferra , pertencente pelo Almoxarifa-

do de Cintra á Coroa , que até das excluídas por jufta piedade
para naõ padecerem damno , ncaõ feparadas. Tudo coníla de
hum Inftrumento tirado em publica forma pelo Eícrivaó das

Coutadas de Cintra , e Colares, Joaô Teixeira Palha de Men-
doça

5 que o fez com defpacho do Juiz Geral das Coutadas do
Reyno o Doutor António de Freitas Branco, em Cintra aos

22 de Outubro de 1697, e fe guarda no livro das mercês Reaes
no Cartório do mefmo Convento.

239 Baftante motivo eraefte para ultimamente fe repri-

mir o orgulho dos noflbí competidores. Mas nem por tanto fi-

cou a Hydra da emulação infecunda de cabeças
;
porque no an-

uo de 1 622 , quando fe compoz a Cerca do dito Convento na
forma, quede prefente exifte , foraô taes as oppoflçoens, e
duvidas excitadas para o inquietarem, que o Prior, qneentaÕ
era o Padre Frey Jeronymo Coelho, fe precifou a fazer huma
juftificaçaõ judicial, a fim de moftrar, que cercava fó as ter-

ras doi íeus limites. Aííim. confia do publico Iníhumento, que

da
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da ditajuftificaçaõ fez em Colares o Tabelfiaô Luiz Peftana de
Brito aos 29 de Junho de 1623; mediante a qual, ficarão os def-

goftoíbs por algum tempo convencido , mas naõ para fempre
defenganados.

240 Ainda no anno de 1 669 fe levantou contra a poíTe,
T

que o Convento tem dasfefmarias naferraV huma nova cabe-

ça. Tal foyjoaô Camelo, Meirinho das Coutadas de Cintra,

o qual tornando a pôr em queftaô a mefma duvida tantas ve-
zes decidida , denunciou de hum foreiro das noíTas terras,

chamado Leão Vaz Bernardes ; porque o alcançou fazendo
rotêa em huma Quinta fua, fem mais fundamento

, que ter para

íi
, que a dita Quinta eftava fabricada na parte da ferra, que per-

tencia a EIRey. Feitas pois as neceíTarias veftorias pelo Juiz
das Coutadas do Reyno, Pedro Fernandes Monteiro ^acompa-
nhado dos ofííciaes da mefma Coutada, pronunciou fentença a
favor do foreiro do Convento, abfolvendo-o da denunciaçaõj

e declarando por palavras expreíTas ; Que nao [ópoderia ufar
da dita rotêa , mas também da mah terra

,
queconfiava por /eu

antigo aforamento , e titulo do Convento , junto aos autos; por-

que lhe pertencia tudo o que foffe aguas vertentes : equejepo-.

deria demarcar , affiflindo á dita demarcação o Juiz, da Couta-

da de Cintra , para naõ haver mais duvida. Foy eíia fentença

dada em Lisboa aos 11 de Outubro do dito anno de 1669 ; fi-

cando o author do pertendido damno fem credito, e com a

peníãõ de pagar as euftas.

241 Nao he menos memorável o grande trabalho, que
a Communidade daquelle Convento padeceo com aCamer a,

e povo da villa de Colares fobre a mudança da eftrada
( que en-

tão corria contigua á porta da igreja , e portaria do mefmo Con-
vento ) para o lugar mais alço

, por onde actualmente fe en-

caminha, para fe deícer à mefma villa de volta pela Quinta cha-

mada dos Gatos , e para fe fubir á povoação do Penedo. Era então

Prior no dito Convento de Santa ANNA naquelle anno de

1537 o Padre Frey Rodrigo de Mertola, hum dos mais zelofos,

ea£b'vos Prelados, que com utilidade, e hom a o governarão.

Confiderando pois na intolerável inquietação , que a Commu*
nidade padecia com o continuo eftrondo das campainhas (das
beftas carregadas de fruta) dos almocreves, e das gritarias def-

tes ao tangelas 3 inflou com o noíTo Illuftriffimp P. FreyBal-

sha^

Ncvo trabalho,

que fe originou^

Sentença a fa-

vor de hfi not»
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thafar Limpo, que neiTe tempo, elevado á dignidade de Bif-

po do Porto , aíiiftia na Corte > para que deiRey , com quem
tinha grande valimento , lhe alcançaíle a íeguinte mercê. Pe-

dio-lhe huma ordem poíítiva , para que com ella podefíe mudar

para mais longe a ditaeftrada, pela mefma razaõ, quejáiníi-

nuámos , da grande perturbação, em que viviaõos Religiofos;

fendo que para exercitarem o eípirito na alta contemplação de

Deos , lhes era precifo , que fe evitaíTe aquella próxima cauía

da perniciòfa diftraççaõ dos ícntidos exteriores.

242 Confeguida a Ordtm deiRey D. João III. que a

deo por hum Alvará paiTado no mefmo anno ; o Illuftriflimo

Bifpo o mandou ao Prior, que íem demora o apreíentouáCa-

mera da villa. E pofto que os Vereadores , e Juiz logo o acei-

tarão, diípondo, que tudo fecumprirTe , como no dito Alvará

era mandado; com tudo , depois que a mefma Camera fubio

ao íitio do Convento, e aflinalouo rumo, que a nova eftrada ha-

via de feguir , occorreraõ tantos defturbios, e taes violências

do povo, feitas em detrimento da Communidade, que naô

bailando a pôr em quietação aos moradores daquella villa toda

a eíEcacia do Prior , e Conventuaes , foy precifo , que o mef-

mo Bifpo appareceííe pefíoalrnente em Colares , para compor

com a fua boa perfuaíaò , e authoridade taõ horrendas contro-

vertias. Sabendo os Vereadores, ejuiz , que o dito Biípo era

chegado ao Convento para aquelle hm, o forao logo cumpri-

mentar ; ufando todos da urbanidade , e politica própria de fe-

melhantes fogeitos , que fempre coftumaõ fer os mais honra-

dos da Pátria.

243 O Bifpo moílrando-lhes o agrado natural, de que fo-

ra dotado ; e querendo pôr em obrigação aos meímos, para

quem procurava meyos de íer favorecido , confeguio que por

então fe naõ fallafíe nos controvertidos pontos : do que fican-

do cuidadoíos os Vereadores , fuccedeo no dia feguinte, o que

confta do Inftrumento de todos aquelles íucceíTos , cujas pala-

vras tranfcreveremos, e dizem : Que viera á Camera (da villa) o

Senhor D, Meftre Balthajar Bifpo da Cidade do Porto , frade

que foy da Ordem (do Carmo ) e pedira , t rogara aosofficiaes,

e povo da dita villa
,
que lhes aprouveffe, por alguns honeflos ref-

peitos , de mudarem aquelle caminho , e a fuaferventta por outra

parte , que naofojje por diante da porta do Convento

<

3 como hta, s

ven-
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rendo es ditos cflictais* concelho* e povo , que era coufa honejla*

lhes c*p ouve ae je mudar o dito caminho , e ferventia* que nao
fo/]e perarte as portas do dito Convento: o que pa

ff
ara no anno

de trinta e/ete
(
[obre mil* e quinhentos ) o tempo que vier em

verdade
j e que logo /e foraõ os ditos offíciaes, e o Bifpo defle Frey

Rodrigo
, e outros fraaes * e o povo ao dito lugar^ e Cafa ae San-

ta ANNA; e que todosjuntamente abalizarão com canas , e/í-

naes o caminho* que novamente elles os Padres baviaõ de mandar
abrir* e fazer ajtrventia * e caminho puvrico*

244 For efle modo íoube aqueiie exemplariííimo Prela- Acça6 R eii &ioJi

do executar o efFeito
, quefe pertendia: e o dito Prior Fr. Ro- ía d0 PriWs

dtigo de Mertoa , querendo também dar huma publica fatisfa-

çíó do muito, que a todos ficava obrigado ; em íeu nome , e da
Communidade obrou em femelhante conjuntura a Reiigiofa ac-

ç 20 , que confia do mefmo Inílrumento, no qual pelas feguintes

palavras íe lê Que tudo aflim bem viflo, e praticado por huma par-
te , e outra * differa o dito Frey Rodrigo , que era muito cònten*

tedejefazer o caminho * e ferventia, por ondefora abalizado* e

que por bife fizeffe , e fe compri/fe o Alvará de/ua Alteza * co-

mo }e mlle continha: e fepozemgiolhos com a cabeça defeuberta

o dito Fr. Rodrigo perante os ditos ojjiciaes , e povo * dizendo ,

que lhe perdoaffm peh amor de Deos , e que lhe tinhaÕfeito ef~

mola * e mercê de aflim mudarem o dito caminho pelo dito lugar,

por onde eflava abalizado* e quefoflem amigos * ebemqueren-

tes * epor todos affimjerem concordes * abrirão logo o dito cami-

nho * efetventia.

245 Mas nao obílante todas eftas diligencias, como as Novas ?í«im*

vontades erao muitas, e algumas peíToas do povo ficavaõdef-

contentes , foraõ taõ infoportaveis as violências % que no fa-

zer , e desfazer do caminho fobrevieraÒ
, qoe para evitar

eftas , e outras mayores ruinas, íe precifou o Prior do Con-
vento a recorrer ao Juiz coníervador da Religião

, para que to-

mando conhecimento da caufa , a defendeíle. O Juiz , que era

naquelle tempo Matheus de Fontes , Chantre da Sé de Lisboa,

procedeo logo contra os ditos officiaes da Camera ( aos quaes

feguiaopovo) paíTando contra elles hum Munitorio.A efte vie-

raÕ com embargos; mas nao íendo recebidos, mandou o di-

to Miniftro Apoftolico com pena de excomunhão , ipfo faão}

e de duzentos cruzados (ametade para as obras de Saõ Vicente,

Tom. II. T eou«
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e outra ametade para as obras do me/mo Convento de Santa
ANNAjque o caminho novamente aberto na forma , em que
fora abalizado , fe confervaííe a beneficio dos Religiofos, vifto
fer vontade de Sua Alteza, que aflim lhe concedera pe!o Alvará
aceito em Camera ; de forte, que os Vereadores íó depois de ve-
rem defembainhada a formidável eípada da Igreja

, quando por
nenhum outro modo lhe poderão refiírir , íe viersõ a íogeitar.

A dita fentença do juiz Confervador foy dada em Lisboa no
dia , e anno , que confta do ínítrumento 5 em que todos os re-
feridos íucceííos fe contém

, paííado em publica forma pelo Ta-
beliiaõ Manoel Baracho, depois de os trasladar do original de
letra antiga , e o fez em Lisboa em 20 de Agofto de 1 709. O
qual novo Inftrumento juntamente com oíeu Original fe guarda
no Archivo do mefmo Convento , lançados ambos em hum li-

vro, que tem por titulo : Carmo da Reco/eta de. Santa ANNA
de Colar es ,

24Ó Muito riveraò que merecer os Religiofos daquelle
Convento por caufa das contradiçoens , que em alguns dos feus
particulares encontrarão nos Parochos da Igreja de Colares. Ef-
tes por comprazerem com o povo , a quem compete o Padroa-
do , e sprefentaçao da dita Igreja ; também concorrerão para
vários pleitos contra nós , dos quaes ficámos naõ ío vencedo-
res , mas com a utilidade de muitos areítos para o tempo futu-
ro. A primeira occafíaÕ

, que aos Padres daquelle Convento fe

offereceo para íe defgoíiarem com os Curas da dita Parochia , e
a feu exemplo

, com outros das Igrejas viíinhas , foy no anno
de 1553, íendo Provincial deita Província o reformadilíimo Pa-
dreFrey Manoel de Góes. Succedeo pois, que mandando o Ar-
cebifpo de Lisboa D. Fernando algumas Provifoens circulares
aos Parochos da fua Diocefe 5 para eífeito de evitarem nas fuás
Freguezias o abufo de pedirem nellas efmola algumas peíToas

,

quefemrazao, ou direito divertiaõ as que os Fiéis poderiaó dar
a quem licitamente as devia receber; elles quizeraõ comprehen-
der os nonos Religiofos na dita prohibiçao. E naò obftante fa-

berem, que pela profiíTaõ eraõ Mendicantes ; e que eíTavaô
no cnftimie de fe ajudarem da liberalidade dos feus Bemfeito-
res; ainda aflim, por conhecida tenacidade , fe oppoz o Parocho
da villa aos peditórios, que então fazia o Convento: em tal for-
ma, que foy ao Prelado preciío recorrer ao Uluflriflimo Arcebií-

po
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po de Lisboa, oqualouvidaafemrazaõdosParochòs, e que-
rendo favorecer a noíTa juftiça , mandou paíTar a noííb favor
hum Alvará, o qual fendo intimado aoCura, etambemaos
outros imtadores do íeu procedimento , ficarão os Rei igiofos,

naõ íó reftkuidos ao feu antigo privilegio, mas de algum modo
melhorados de novas conveniências. Aqui

f
traaícreveremos o

Alvará, que he do theor feguinte.

'

-
'

j

247 » T"\ Om Fernando Arcebifpo de Lisboa Capel-

j> 1~J laõmór delRey meu fenhor, &c. Fazemos
„faber aos que efte noíTo Alvará virem, como pelas Provi-

„ foens , que temos paliado fobre os peditórios , naõ entende-

9 , mos por iíío prejudicar em coufa alguma aos Padres doCar-
3, mo; pelo que por efte mandamos aos Curas, aqueformof-
3, trado, que encommendem a Teus freguezes, que façaõ fuás e£
,, molas ao Moíleiro de Santa ANN A da Ordem de NoíTa Se-

„ nhora do Carmo, termo de Colares: e damos licença aos Pa-

„ dres da dita Ordem
, que livremente peçaó, como coftumaõ.

J5 E mandamos, que lhes naõ ponhaò impedimento algum ao

3 , poderem fazer, fem embargo de noíías Provifoens em con-

3, trario ; e affim fe cumpra. Dado em Lisboa fobnoílb final, e

,, fello, aos onze do mez de Novembro. Filippe Tavares, Eí-

3,crivaõ da Camera o fez de 1553. D. Fernando Arcebifpo

3, de Lisboa.

248 Serenada por algum tempo efta tem peírade, levan-

tou-íe outra mayor no anno de 1608 , fendo entaõ Prior o fa-

mofo Padre Meftre (de quem já falíamos ) Freyjorge Carraf-

co. Pertendeoo Cura de Colares , que entaõ exiftia, fazer com
que naõ fofle a fepultar á noíTa Igreja deS. ANNA peífoa algu-

ma: e diligenciando com os feus freguezes, que o ajudaíTem neí-

ta parte , até a reípeito dos que nos feus Teílamentos deixavaõ

deerarado , que os feus corpos foíTem levados adita Igreja, im-

pedia aos Teftamenteiros a execução. Porém logo que a Reli-

gião teve noticia de taõ efcandalofo empenho , queixando-fe

ao Vigário Geral defte Arcebifpado 5 o Doutor Diogo Soares,

que era juntamente noíTo Confervador ; eíle remediou pontu-

almente o pertendidodamno. Ouvidas as noflas razoens, com a

authoridade concedida pelos Summos Pontífices, efpecialmen-

íe com a do Papa Paulo V. que elle declarou haver confirmado o
Tom. II. T 2 mef-
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mefmo Indulto ,

paíTou contra o dito Cura hum Munitoriocom

pena de excommunhaõ mayor , ipjofaflo.y e com a de cem cru-

zados para obras pks ; mandando-lhe que no peremptório ter-

mo de três dias defiftilTe da força, que injuíiamente fazia ao

Convento; ao qual MunitoriooCuraobedeceo, efkaraÕos Re-
ligioíos deíde entaõ pacificados 'nefia parte. Foy o Munitorio

paíTado aos 9 de Outubro do dito anno, eofeu original fe guar-

da junco com outros importantes Inftrumentos no Archivo do

mefmo Convento.

249 Porém no annofeguinte
,
que foy no de 1Ó09, teve

a Communidade nova moleftia com os Irmãos do Santiííimo

Sacramento da meima Parcchia, fem que oCuramediaíleanos

livrar do pleito, que veyo a acabar por virtude de huma deciíi-

va íentença. Defcendo pois a dita Communidade á vilia a hum
acompanhamento ,

pertenderaõ os taes Irmãos preceder aos

Religíoíos no mais digno lugar, tomando-o depois delles , e

naõ adiante, comas outras Confrarias, conforme o coflume.

Bem conhecerão os Padres o motivo da nova contenda ; mas

por evitarem as confequencias , que refultaõ das porfias
, pro-

teftando fempre com a poilivel prudência , naõ convirem na fua

indecente, e nunca praticada tenção, recorrerão ao Doutor

João TravaíTos , Defembargador da Relação Ecclefiaftica , e

juntamente Vigário Geral defle Arcebifpado de Lisboa , nomea-

do pelo íeu illuftriíTimo Prelado D. Miguel de Caftro , para que

lhes deferiíle contra aquelle mal confiderado intento. O Minií-

tro fazendo logo paliar mandado contra os dites Irmãos por

hum acordaõ da Relação , onde fe fez preíente o requerimento;

naõ folhes efiranhou o quererem praticar contra os Religíoíos

aquella novidade fora do eftylo do Reyno ; mas com effeitoos

obrigou a cederem da tal pertençaõ pelaindecencia, querefulta-

ria ao cara&erReligiofo: de forte,que foraõ notificados os Mor-

domos ( chamados de prefente Mefarios da Irmandade
) pelo

PadreJoaõ Rodrigues Capellaõ de Santo António do Penedo,

para que deíiílilTem do intento. AíTim o fizeraõ fem replica por

hum termo , que aííinaraõ em Mefa aos 23 de Abri! de 1609.

Efte termo, eo da notificação do Padre Joaó Rodrigues com o

original da Sentença (que foy dada em Lisboa aos 25 deFeve-

reii o do dito anno ) fe achaõ no livro , em que acima falíamos,

pertencente ao Archivo do mefmo Convento.

250 Po-
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250 Porém a contenda mayor, emais coíifíderavel,que

o dito Convento teve com os Parochos daquella viila , foy a
íeguinte. O Padre Álvaro Morgado, fendoallí Cura no anno
de 1634, intentou, que a noíTaCommunidadedefcefTeáFre-
guezia a acompanhar a ProciflaÕ do Santifíimo Sacramento no
dia do Corpo de Deos , com o fundamento , de que os Rèligio-
íos, naõ obílante ficarem diftantes da Viila , e ferem os cami-
nhos paraella fragofos , vinha6 a enterros, Officios, e Ser-
rnoens: e com o mefmo trabalho deviaõ aííifiir a eftafolem-
niífima acçaõ , da qual fuppunha que naô eftavaõ ifentos. E
pofto que os Irmãos da Confraria do Senhor, ainda reíenti-

dos da occafiaô paflada , defejavaõ ficar agora vencedores ;

com tudo , o Cura foy o quefe declarou parte , e o que por
differentes modos pertendeo , que a Communidade fe fogeí-

taíTe ao novo encargo por força de obrigação. Vendo pois ,

que por outros meyos naõ confeguia o intento , efperou que
fofle fazer a vifita daquella Parochial igreja o Doutor Antó-
nio Carvalho de Perada, Arciprefte da Sé de Lisboa, por Com-
miíTaó do Reverendo Cabido em Sede Vacante aos 31 de
Agoflodo dito anno ; e propondo-lhe , como culpa efcanda-

lofa , o que pelas fuás circunílancias naõ era , nem leve falta,

acabou com o Vifitador , que entre outros Capítulos da vifita

lhe deixaffe efte , que vay fielmente copiado.

251 Mando ao Padre Cura , e mais pefjoas , affim Ecck-
Jtafticas , ccmofeculares defta Freguesia

, que naõ chamem, nem
admittaõ aos ditos Religiojos para ofícios , enterramentos , Mif-
fas , ou Prêgaçoens, que nefla Freguesiafefizerem , em quanto

com effeito naõ forem acompanhar a dita Proci/Jao do Corpo de

Deos
, cu fizerem termo de o fazer : o que cumprirão as fobre-

ditas pejjoasfobpena de exccmmunhac mayor , ipfo fa&o incur-

renda , e de cincoenta cruzadospara a Santa Cruzada, e mei-

rinho.

252 O Padre FreyJoão Bautifta
, que era entaõ Prior

do Convento , dando parte do que íqccedia ao iníígne Padre
Meftre Frey Martinho Moniz

(
que em 6 deiVJayodo mefmo

anno fora eleito Provincial ) com approvaçaõ fua recorreo

ao Superior Ordinário por meyo de embargos contra o dito Ca-
pitulo, para os quaes alcançarão provifaó. Correndo pois a cau-

fa os feus termos 3 e fendo delia Rektor o Doutor Francífco

da
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da Cunha , Defembargador da Relação Eccleíiaftica deita Cor-

tivemos a no lio favor íentença da dita Relação, que foy eí-te

crita em nome do meímo Relator , e por elle afíinada, íobfcri-

ta pelo Efcrivaô António de Queiroz Fragozo, e paliada pela

Chancelaria do Arcebiípado. E porque o Parocho da dita Fre-

guezia de Colares era parte, logo a elle , e a feu Coadjutor foy a

íentença intimada , e ambos notificados por Manoel Moreira da
-Cunha , Alcaide da villa, para a cumprir com efTeito. Efta dili-

gencia fe fez no dia 24 dejulho de 1635. È porque a íentença

faz mençaõ da veftoria , que houve do noíío caminho., pela

qual fe conheceo, que o Convento eírava fora dos liames, e

muito alem da diMancia, em que o Sagrado Concilio Tridentino

obrigaria a Communidade a acompanhar a dita prociíTaõ , nao

podendo em talcafo fer por Direitoconftrangidaa obfervaro

preceito do dito Concilio, juílo parece tranfcrevermos a fen-

tença , que he do theor feguinse,

253 AcorâaÕ em Relação , &c. que viflos efles Autosy

Capitulo âe Vifitaçâo embargado , po*quefe mandou que os Pa-
dres do Mofleiro de Santa ANNA de Colares da Ordem do Car-

mo naô foffem chamados para os enterramentos , e outras cou-

faS) fem birem á proàffao de Corpus da dita vi/la , embargos^

com que/e veyopor parte dos ditos Padres ao dito Capitulo , que

lhe foraõ recebidos , contrariedade a elles , prova da medição

feita , difpofiçaõ do Sagrado Concilio , e âeclaraçons /obre elle

dos Eminentifftmos fenhores Cardeães , e Doutores , que as /e-

guem , julgaõ os ditos embargos por provados , e mandão que

pelo dito Capitulo da vifitaçaõ fe naõfaça obra aos embargan*

tes, &c. o Chantre de Lisboa. Peixoto, Cunha , Motta> Cabral.

254 Em virtude da prefente decifaõ, ficarão osReligio-

fos metidos na fua antiga pofle , ufando da liberdade de hirem,

quando eraõ chamados, á Igreja da villa, e às do feu termo a fa-

zer Oíflcios , e tudo o mais , quecoftumavaó ; fem que no ef-

paço de 42 annos em quanto durarão as memorias do pleito
,

peíToa alguma os perturbaíle , para acodirem ao minifterio, do
qual os julgarão ifentos. Até que no anno de 1677 entrando a

íer Cura da mefma Parochia o Padre Silveftre Nunes Franco ,

e vendo o Capitulo daquella Vifita , feguio o projeclo de o fa-

zer obfervar. Sem attençaò ao Convento, nemrefpeitoá fen-

tença da Relação, quiz novamente obrigar os Religiofos,a que

em
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em a£tode Communidade acodiíTem á Prociííaõ : e porque o
naó executarão, prohibioaos freguezesoadmitilosnasacçoens,
em que antes os occupavao

; moftrando-feelle, no modo de os
excluir dos Officios Divinos

(
em que deviaó fer admittidos por

íeus Coadjutores ) taÓ exceífi vãmente empenhado, que em
todos eítes ados exterioes fabricava contra íí próprio evidentes
provas, de que contra os Religioíòs commettia força, e fa-
zia violência,

255 Era nefle tempo Juiz Confervador Apoílolico da
nofla Religião o Doutor Domingos da Cunha Barreto, Prior
da Igreja de S. Jorge defta Corte , e Protonotario Apoftolico
cie Sua Santidade

, de quem com efpecialidade o Convento de
Santa ANNA fizera eleição, para que o houveíTe de defender
nasoccaíioens, em que poderia fer perturbado da pode das fuás
regalias , e ifençoens. E viílo que efte fe achava nos termos de
fe valer da fuajurifdiçaõ(ampliíiimaern femelhantescafos ) a el-
le recorreo

, para que procedendo contra o Cura Syíveftre Nu-
nes Franco com cenfuras, e com as mais penas de Direito, foííe o
dito Convento de Santa ANNA continuando na fua pode , que
defde logo ficou provada pelo AcordaÕ

, que com a meíma pe-
tição de recuríò oíferecia ; e juntamente com ella huma certi-
dão de Manoel de Soufa Neto , Efcrivaò publico do judicial da
dita vilU de Colares, pela qual confiava

, que aos 8 dejunho do
niefmo anno de 1677 notificara pela dita fentença ao nomeado
Parocho, eftando na Igreja; onde refpondera, que tinha de pôr
embargos a tudo. Mandando o Confervador paílar com ef-
feito o Munitorio ; e fendo notificado o Parocho , veyo com
embargos por via de excepção declinatoria para outro Juizo ;

querendo provar, que o capitulo da vi fita eftava em feu vigor,
vifto que o Illuftriflimo Arcebifpo mandara, que todos, os que
íe deixarão naquella Parochia, fe guarda íTem ; aoqueellenaõ
podia faltar, fenaõ com a culpa de inobediente.

256 Os ditos embargos naÓ foraõ recebidos; porque co-
mo o Cura fe oppozera a perturbar aos Religiofos dapoíle, em
que ettavaõ, de ferem chamados pelos freguezes para os enter-
ros

, Officios , e MiíTas; e o IlluftrhTimo Arcebifpo fó mandara
guardar os Capítulos, que naó eftiveíTem revogados ; julgou o
Miniftro, que o Embargante havia feito força, e violência aos
Embargados

\ em cujos termos mandou 3 que foífe notificado

com
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1 5 2 Ckronica dos Carmelitas
com as penas comminadas no Munitorio, para que deíiftíííedi

violência. Kegeitados por efte modo os embargos, inter-

poz o dito Padre Sylveítre Nunes Franco huma appellaçaõ ad
Saneiam Sedem

,
que lhe foy fó recebida no efFeito divolotivo:

e publicado efte defpacho , fendo o Juiz Confervador reque-

rido por parte do Prior , e Religioíos do Convento de San-

ta ANNA , para que lhesmandalle paííar fua fentença tirada do

Proceflo, a fim de fe lhe dar a lua devida execução"; elleaflímo

mandou pelotheor, que confia de hum ínftrumento do Archi-

vo do mefmo Convento de Colares, pa fiado em publica forma,

o qual contem os Autos; donde extrahido fó o que ferve á in-

teireza da noíTa Hiftoria , e deixada muita parte da mefma fen-

tença, que por agora nos pareceo deíneceilaria , diz o feguinte.

c , 257 Pela authoridade Apofolica a mim concedida , e de

juizConfer- que u/o ttefla parte... Mando em virtude de obeainda , eJob pe-

va de excommunbâõ mayor ipfo facto incurrenda ao Padre òyl-

veftre Nunes Franco , Cura da Igreja da vi/la de Colares
, que

da notificação defta minha Jpoflolica carta de fentença em fua

pefjoa , a três dias primeiros feguintes, que lhe afjino emforma
Canónica , dando repartidamente hum dia por cada termo, e ad-

rhoefiaçao Canónica , elle/ob pena de excommunbâõ mayor , ipfo

ficto incurrenda , de/í/ia com effcito da força, e violência, que

faz, ao Reverendo Padre Prior , etnais ReUgmfasdo ditoConven-

to de Santa ANNJ da Ordem de Noffa Senhora do Carmo , e os

nab obrigue aloirem na Proci/Jao do Corpo ae Deos-, nempor effa

cauja lhes impida direclé , nec indirecté poderemfer chamados

dos Fiéis, para hirem aos enterros , Ofícios, Mifjas,e Sermoens,

na mefma Igreja de Colares
j
para que forem chamados , e os

conferve na poffe, em que eflaõ de affim o fazerem, titulada com a

dita fentença : e para affim o fazer lhe imponho a dita pena de

excomunhão mayor ipfo facto incurrenda, e a de quinhentos cru-

zados applicados na /obredita forma (
ás defpezas da Reverenda

Cmnera Apoflolka ) E bem affim fob a mefma pena de excommu-

nbâõ , ipfo|faclo, dentro no mefmo termo de três dias dará , e pa~

gara ao Reverendo Padre Prior , e Religiofos do dito Convento

de Santa ANNA do Carmo , a quantia de três mil, duzentos , e

quarenta e nove reis de enfias ,
que na dita cauja fe fizerao, &c.

Aliás naõ o cemprindo affim muito inteiramente o dito Reo o Pa-

dre Sylvefire Nunes Fronco , nem entregando as ditas cujías? o hey

per
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por incorrido najentença de excomunhão mayoripfo faclo aci-

ma declarada, eprocederey contra elle comas mais cenfuras , e
procedimentos executórios, e de Direito necejfarios, para cuja de-

claração aggravaçaÕ, e reaggravaçaÕ o ato, e chamo, ehave-
rey por citado , e chamado. E pela mefma authoridade Jpofio-
lica mando aos ditos Clérigos Notários , emaisOfjiciaes , &c.
Job pena de excommunhaõ , e de cincoenta cruzados applicados
pela dita maneira , quefendolhes efta prefentada , e com ella re~

queridos da minha parte, a notifiquem, como nella fe contem, ao
dito Padre Cura Syheftre Nunes Franco, e da notificação pap-
farão fua certidão em forma, que faça fé , para eu com ella

ao diante proceder, como me parecer direito , ejuftiça. Dada em
Lisboa fob meu final, e feilo aos '27 do mez, de Jgofio de 1677
Manoel Monteiro da Sylva, Notário Apoftolico , e dos Autos a
fobfcreveo. Doutor Domingos da Cunha Barreto,

258 Com o temor do imminente golpe defla fulminante
efpada , que na mão dos feus fuccefíòres deixou Saõ Pedro, lo-

go o Parocho cedeo da íua fatal tenacidade : e por caufa defte

poderoío monumento os outros Parochos até o tempo prefen-
te fempre deíiftiraõ de femelhante pertençaÓ. Tem fucce-

dido nos noflbsdias, que alguns Viíitadores , vendo aquelle
capitulo daVifita, e nao lhes confiando haver o proceíTo, que
referimos , mandarão notificarão Prior para hir com aCommu-
nidade á ProciíTaÓ ; porém aííim que lhes moílraÓ as íentenças,

cedem do intento , e fufpendem a execução. Mas nem póref-
ía caufa , nem pela mais forçofa de eftaro Convento íituado fo-

ra do diíkito difpoftopelo Sagrado Concilio Tridentino , dei»
xaÔ os Prelados de obrar o que devem no dia daqueila folem-
nifíima Prociflaõ

;
porque mandão voluntariamente Religiofos,

que incorporados com os Clérigos da Freguezia , fazem de-
baixo da íua Cruz oobfequio

, que com a própria , depois de
tantos pleitos, fe poderia conftituir obrigação.

259 Mas ainda que por efte caminho fe deo fim ás

contendas, que nos moverão os ditos Curas, naô faltou ou-
tro, que por motivos, ou refpeitos particulares procurou inquie-

tar aquelle Convento com defabonodos feus Religiofos. Tal
íoy o Padre Luiz Pereira no anno de 1693 , fendo Provincial

defta Província a primeira vez, o Padre MeftreFrey António
da Cunha. Succedeo pregar naquella Parochial Igreja hum
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Religiofo da dita caía de Santa ANNA 5 dos melhores 5 e
mais doutos do íeu tempo : e porque ( fegundo o que confta

de huns Autos 3 que logo citaremos ) o dito Parocho fe achava

prejudicado em naô íer elle , o que fe utilifafle da efmola defte,

e dos mais Sermoens da fua Igreja, que todos pertendia pre-

gar ; impoz ao Religiofo a aíFeclada culpa de ter no Sermaó
torcido os Sagrados Textos , para os applicar fatyricamente

contra elle. Com efta queixa íem outra prova confeguio do
Prior de Bucellas , que por commiíTaõ do Illuftriílimo Luiz de
Soufa , Arcebifpo de Lisboa , fora fazer a vifita da dita Paro-

chia , que entre alguns capítulos da mefma vifita deixaíle o
feguinte : Que nenhum Religiofo do Carmo foffe mais admitti-

do a pregar naquella Igreja de Colares
, [em licença efpecial do

mefmo Arcebifpo , que individuajfe poder pregar na dita Igreja,

o que mandava debaixo da pena de Excommunbao mayor.

260 O Provincial , que foy hum dos mais zelofos Pre-

lados do bem da Rei igiaõ 3 recorrendo ao meímo Arcebifpocom
embargos ao dito capitulo \ e moftrando na Relação, para onde
a cauíafoy commettida , a verdade do fucceflb , e os reprehen-

fiveis motivos , que o Padre Cura tivera para aquelle injuflo

procedimento 5 ficou o dito capitulo de vifita revogado poc

fentença ,
que íe proferio pelo theor íeguinte : Acórdão em Re-

lação, &c. JulgaÕ os embargos recebidos porprovados vifíos os

Autos : e declarando o Capitulo embargado > mandão que o Pa-
dre Cura da Igreja de Colares naovmpda aos Religiofos embar-

gantes opregarem na dita Igreja, moflrando Patente, e approvã-

çaÕ com licença para pregarem nefte Arcebifpado nu mefmafor-
ma , que fe ob/erva com os mais Religiofos , e Ckrigos âefle Ar-
cebifpado , &c. Lisboa 27 de Setembro de 1695. Por efte modo
ficou aquelle Parocho ultimamente convencido , e nós deíag-

gravados , fegundo confta do Inftrumento , que foy paíTado era

nome do mefmo Illuftriíiimo Arcebifpo no 1 de Outubro do di-

to aono , e fe guarda no livro já citado daquelle Archivo.

261 De condição moito differente he o Reverendo Pa-

rocho, que aétalmenteexifte naquella Igreja, o^Padre Joíeph
Lopes Pereira , taõ deípido dos intereíTes mundanos , e taõ or-

nado das virtudes próprias do feu eftado , que ficará o íeu nome
perpetuamente memorável, He notória a utilidade , que do fea

exemplo recebem as almas 9 que pertencem ao íeu cuidado : e

cam-
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e também íe faz patente a boa harmonia, quefempre teve , e

de prefence coníerva com todos os Religiofos do nofTo Con-
vento ; os quaes agradecidos, e reverentes confefiaÔ os ííngu-

kres effeitos ,
que recebem da íua urbanidade , e prudência : de

forte
, que fem perda, nem o mais leve detrimento dos feus di-

reitos , fabe venerar o merecimento daquella Religiofa Com-
munidade, única no feu território , onde conhece, que ainda du-
ra frefca a lembrança dos muitos fervos de Deos, que deraõ fauf-

fto principio á permanente obíervancia daquelles clauftros. De
todos os que podem honrar os noílosEfcritos, faremos menção.
Mas porque os progreíTos, e virtudes de cada hum íe haõ de
ler em diftintos lugares, conforme a ehronologia dos tempos,
para que a noticia defte Convento naó vá deílituida das memo-
rias de algum dos feus beneméritos habitadores , anteporemos
agora ( com fofrimento de quem pode difpeníar o rigor da boa
formalidade ) aportentofa vida do iníigne Meíire, dos que no
mefmo Convento mais refplandeceraõ em meritórias obras eí-

pirituaes : e fera naõ de tal modo diminuta , que fique no íilen-

cio alguma das fuasacçoens notáveis , nem taõ extenía, que ex-

ceda os termos de Epitome.

á.\ r?

CAPITU LO VII.
Vida do Venerava Padre Fr ey EflevaÔ da Purificação , hon~

ra immortal defla Provinda: Da-fe noticia dos feus pro^

greffosy até que fe difpoz, a fervir jó a Deos no

eflado mais perfeito.

f Um dos mayores bene6cios
, quea Omni-

potência Divina fez a efta noiTa Carmeli- D«fi a"Çaó H«

_ tana Província Portugueza, foy oconce-
derlhepara feu filho efte Apoílolico Varão taõ armado decelef-
tiaes virtudes

, que naõ íó nos authoriza coma fua plauíiveí me-
moria, mas nos encaminha para oCeocom osfeusrariífimos

exemplos. E porque nefteVolume fe buícaõ naõ fó as noticias

das coufas notáveis", que merecem andar nas vozes da Fama ;

mas também as acçoens de Religiofos Santos , capazes de fe^

rem imitadas ; aqui fe acharão referidas as do noíib Venera-
Tom. II. V 2 vel
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vel Portuguez, para que delias fe utilizem, os que defejaó enca*

minhar feus paíTos pela eftrada da Beraiaventurança. Hiremos
poisdiftintamente fallando em tudo , o que a refpeito do fervo

de Deos fe pôde eftimar por admirável, íem faltarmos a cir-

cunftancia alguma gloriofa; porque faô muitas as queoccor-

rem , ou já elcritas , ou fó confervadas na tradição.

§. 1.

Da fuaPatricty Pays, Na/cimento, e Infanda.

263 f~\ Venerável Padre Frey Eftevaó da Purificação

K^J nafceo na famofa villa de Moura, huma das

principaes , e mais nomeadas de toda a Provincia do Alemtejo;

a qual fendo ( como já difíemos) o primeiro berço da noíTaRe-

ligiaõ em Portugal , foy também gloriofa Pátria defte fervo de

Deos, que tantos créditos tem conferido a efta Provincia. Cha-

mou-fe feu Pay António Rodrigues Cotei , e fua may Margari-

da Rodrigues Sortelha, ambos de fangue puro, de nobreza co-

nhecida, de notória piedade, edecoftumesfantos. Naoeraó
muito abaftados de bens temporaes; mas viviaô honradamente,

com decência , e feiíi luxo. Eraõ o exemplar dos cafados, geral-

mente bem quiftos na terra^ porque o temor de Deos, que mof-

travao em todas as íuas acçoens, os inclinava ã que perdoaíTem

facilmente aos feus próximos, fe aoafo havia quem porforçj

de génio, deixava de lhes correfponder ao merecimento. Para

fazerem bem aos pobres eftavaô fempre taò promptos , que os

lanços de caridade para com biles* mais pareciaó efTeitos de

amor paternal , do que foccorros para a neceííidade
;
pois até

com detrimento próprio, profegukõ a «retáediat as indigen-

cksalhe|as. ioivíCl ;iai

264 . . Do pay fej*efere 1 que ficando por fiador de hum
femem pobre, a fim de liVralo dá: vexação em que puzera hu-

ma divida 5 fendo depois precifo fatisfazer ao credor a quantia,

a que fe obrigaraj andou fobre maneira aff3i£lo de ver, que nem
tinha o dkifòeiro, nem peiToa de £]uèm íevalerparaqukofoc-

corre íTe.iMas o Senhor^ que tem afeu cuidado remediar as ne*

ceííidades de quem por feu amor obra íemelnantes finezas ,

difpoz , que vindo o dico António Rodrigues Cotei de ouvir

1 Miíía
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Mifía na Igreja deSaõ Francifco (Patriarca amantiflimo da po-
breza, a quem muito fe encomendara ) e entrando caíualmente
em caía de huma peflba de fua obrigaça6 sfem intento de lhe pra-

ticar o incomodo que fentia , eíla lhe ofFereceo a mefma quantia
de dinheiro , que lhe era neceílaria

, para que o tiveííe em feu

poder, e delle uíafle como do feu, no que lhe foílepreciío ;

dizendo, que o fazia pelo jufto receyo de que lho furtaffem. Co-
nheceo a maravilha , e deo por taõ grande mercê a Deos as de-
vidas graças.

26 5 Em huma occaííao indo aos íeus Olivaes , e vendo,
que hum pobre lhe varejava as azeitonas, fe efcondeo, até que
o pobre fe auíencou com todas as que pode levar. Sendo depois
reprehendido de quem teve noticia deite feu raro fofri mento ,

refpondeo, que elíe naÕ devia injuriar a hum miíeravel homem,
que aquillo fizera talvez por neceííidade. Outras femelhantes
provas da fua caridade deo fua mulher Margarida Rodrigues
Sortelha, as quaes deixamos de referir ; porque o noífo princi-

pal aífumpto íaó as virtudes do filho : mas fempre foy conveni-
ente faber-fe, que já defeiis piiflimos pays havia herdado as boas
qualidades

, que o conítituiraò nao ló virtuofo, mas na opiniaÕ
do Mundo, Bemaventurado.

166 Naíceo pois eíla venturofa creaturá nodiai4de
Fevereiro de 1571. Foy bautifado na Parochialígreja de Sao
JoaÓ Bautiflada mefma vilía, em cujo diftrito tinhaò os pays a
fua habitação. Dos fete filhos

, que daquelles confortes fahiraõ

á luz , o noffo Venerável Frey Eftevaó da Purificação foy o
quarto , e: o.que caufou a fua mãy, ao defprender-fe do cárcere
do ventre v mais excetfivas dores. A própria mãy o criou a feus
peitos, fem fiar de peífoa differente o miniftrarlhe o primeiro
alimento ; tudo por alta providencia do Senhor , para que eíle

feu eícolhido fervo juntamente com o leite bebeífe as boas in-

çlinaçoens, que a devota mãy lhe. podia communicarv Da fua in.

fancia nao achamos noticia memorável; mas fo temos a que nos
dá hum dos Efcritores da fua vida * bem que he digno de toda a

fé , porque com elle viveo , e foy feu infeperavel companhei-
ro. Diz ( depois de efcrever as grandes virtudes da mãy , e fal-

lando na idade infantil do menino,) ,, queellao levava comfigo
53 á Igreja, e fazia pôr de joelhos,e rezar, eníínando-lhe nomear
„ primeiro o Pay do Ceo , que o da terra á volta dos embaraços

j, da

Providencia

Deos.
de

Acçaõ de cari.

dade com hum
pobre.

Dia do feu naí*

cimento.

Fr Luir i/i A^
prez, Vscf.do P<*c

Fr. tjlevae Cap„
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3 , da língua ; e a tomar o nome da Virgem MARIA na boca

3) primeiro , que o feu próprio de mãy.

267 Sendo já capaz do ufo da razaõ , deo evidentes in-

dícios, de que peregrinaria no Mundo pelo caminho da perfei-

ção : e nao deixaremos em íílencio o feguinte fucceíTo , que
muito lhe acredita a virtude naquelles primeiros annos. Trou-
xe para caía o menino huma vergontea de pereira 5 e com curió-

fidade, que parecia naÔ caber em idade taõ tenra,a plantou com a
própria mão no íeu quintal. Logo crefceo, e fe fez taõ viçofa,

que em pouco tempo, dentro do meímo anno, deu cinco flores,

s:us fnuoV offc-
e fem alguma fe perder, deu cinco peras, que fua mãy no dia de

retidos a Deos. §aõ J
oaõ Bautifta colheo maduras. È parecendolhe, queefta no-

vidade perfuadia myfterio, as mandou orTerecer por mão do mef-
rno menino so Santiílimo Sacramento. O que mais admirou
foy, que no mefmo anno tornou a arvore a dar o meímo numero
de flores, e produzio outras cinco peras

, que a mãy colheo ma-
duras no dia do NafcimentodenoffoRedemptorJESUChrif-
to , e as repartio pelos cinco filhos, que entaõ com ella exiftiao,

lançando a todos huma benção com fummo prazer. Fazendo
neíta matéria reflexão o Efcritor da fua vida , diz. „ Parece an-

j, dava Chrifto noílb Redemptor enfayando a efte feu difei-

3 ,
pulo em a devoção das cinco Chagas

, que depois de Varão

„ taõ impreíías trazia em íua alma.

268 No tempo, que aprendia a ler 5 e eferever, fe obfer*

vou j que todas as horas deíocupadas eraÕ para o ferviçode

Deos ; e entaÕ convidava os outros meninos para irem á Igre-

ja de Santo Agoftinho a fazer oração : e muitas vezes , íendo

eJle o Dire&or, alli fe diíciplinavaõ. Com efta mortificação já

naquella idade caftigava o corpo, fazendo por encubrir aos

olhos humanos os taes exercícios 5 que íe haviaõ de perceber

dentro em cafa:e houve occafíaõ, em queíevio eftar efeonden-

do o inftrumento dos acoutes em hum lugar occuitodo íeu apo-

deí«tí
e

í5S
>W

fent0# Nunca delle conílou a mais leve traveíTura; antes nas

fuás acçoens deo fempre aconhecer huma taõ rara môdeftia, que

parecia de Varão perfeito. Da commurticáçaõ com as pefloas

de outro fexo, deide aquelle tempo, em que naõ podia ter lu-

gar a tentação , fugio em tal forma, que lhe ficou por habito o
— defviarfe delias: e por efla caufa % com a mercê de Deos, fempre

triunfou dos perigos, em queopoz o demónio, como íe aquellas

pre-

Ostroj reparti»

dos pelos filhos.

Acçoens de vir-

tude do Santo

meniao.
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pre vençoens foíTem felices annuncios das fuás futuras viclorias.

269 Da primeira efcola paííou ao eftudo da lingua Lati-
na

,
em que muito aproveitou

; porque a íoubena ultima per-
feição. N o tempo, em que de pouca idade aprendia os rudimen-
tos, obfervavaó feus pays , que fempre para exercitar aclos de
virtude eftava promptifíimo. Quando vinhao a cafa pedir ef-
raola para certa Confraria da Adãy de Deos , naõ moftrava def-
canço, em quanto a naõ davaõ, e fazia diligencia, para que fem-
pre foííe concedida peia fua mão. Abftinha-fe notavelmente de
todo ogenero deregalos, fatisfazendo-fe fó com a comida or-
dinária nas horas próprias : de forte, que fe lhe offereeiaõ algum
mimo de coufa de comer,ou fe antes de hir para o eftudo, a mãy
lhe dava alguma porçaò de alimento

, pontualmente a aceitava,
mas naõ para íi , fenaõ para a repartir , ou com os pobres , ou
com os outros meninos, que o acompanhava© na oraçaõ, e ex-
ercícios , que com elles fazia nas Igrejas , para onde os chama
va,e aonde como Meftre os dirigia.

§. IL

Da vocação, que teve parafer Religiofo. Da-fe noticia do Con-
vento, onde tomou o habito , e das exemplares acçoens,

que obrou até os trinta e cinco dnnos de fua vida.
j

-

J

270 np Eve o menino Eftevaõ efpecial devoção com
X amiiagrofalmagemdenoffaMãy Samiflima

doCarmo, que íe venera no Convento daquellavilla. Naõfe
paffava dia algum,em que anaõ fone viíitar, orando na fua auguf-
ta prefcnça com devoção taõ admirável , que a todos compun-
gia. Da frequência das vificas feitasá Mãy de Deos, procedeo a
continua communicaçaõ, e trato familiar , que teve com os Re-
ligiofos do mefmo Convento. E affeiçoando-fe ao nollb fanto
habito , entrou em huns taõ efficazes defejos de o receber , que
fem dilatar as diligencias

, que devia fazer para íeradmittido na
Religião; propoz os feus pios intentos ao Prelado mayor da
Província

, que entaõ fe havia eleito o Padre Meftre Freyjoaó
Cayado. A efte Provincial fupplicou que foííe fervido recebelo,
moftrando, que para efTe fim o chamava a própria vocação. Af-
fentio o Prelado aos feus rogos,efíimando as boas qualidades que

nel«

Saaiacçctsíen»
do eítudantc

fo» abftinencia
dos regalos.

Devoção a Nof-
íà Senhora do
Garmo.

Affeiçaõaa

nolTohaWto.
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nelle concorriaõ ; porque a fuahoneftidade era notória , e a to-

dos íe fazia patente a íua boa inclinação para as virtudes. Com
eríeito depois das diligencias neceílarias , lhe mandou lançar o
habito no Convento da villa da Vidigueira , que difta de Mou-
ra cinco léguas, e he (como depois veremos) o quarto em nu-

mero dos que conflituem efla Província.

271 Nefte Convento, chamado de NolTa Senhora das

Relíquias , teve o feu noviciado, e profeííbu , pofto que naõ he

poííivel acharíe noticia do tempo certo da fua entrada na Reli-

gião. O Efcritor da íua vida, que foy feu contemporâneo, e

amigo, dá a entender, ( ainda que o naõafíirmacomexpref-

íaô ) que fora no mez de Agofío; pois no tempo, em que to-

mara o habito, acontecera ocafoíeguinte , que tranfcreveremos

pelas fuás mefmas palavras,, Hum dia de NoíTa Senhora das

,, Neves de madrugada ( falia da virtuofamây do noíTo Venera -

3,vel)ouviohumeftrondonajanellada caía, onde eílava. Abrio

,5 as portas , e achou huma pomba , a qual entrou no fobrado,

„ onde efteve por hum anno,e quando lhe faltava a comida, def-

,, cia aos baixos, e logo tornava para cima. Vindo o outro dia

„ de NoíTa Senhora das Neves do annofeguinte , íe poz a mef-

„ ma -pomba na janella, por onde tinha entrado, e dando hum
„ voo, naõ appareceo mais... Póde-fe bem cuidar, feeftariaaqui

,5 debuxado o anno.do noviciado do Padre Frey Eftevaõ
, que

„ naquelle tempo tinhajá tomado o habito da Virgem NoíTa Se-

,,,nhora. h

272 No anno do feu noviciado, e em quanto foy'Co-

rifta, (abemos , que fempreviveo exemplarmente. Naõ ficarão

noticias de acçoens memoráveis, ou porque ainda naquelles

tempos naõ andava taõ unido com Deos, que obrafle as maravi-

lhas que íe virão, quando executou as virtudes em gráo heróico;

ou porque naõ fe fasia» reflexão nas que depois todos applau-

djaõ. Do Convento da Vidigueira veyo para efíe de Lisboa a

efludar Filoíofia no Curfo ; de que foy Lente o doutiífimo Pa-

dre MeftreFr. eftevao de Santa ANNA, em occafiaõ, que fe ce-

lebrou nefte meímo< Convento aos 15 de Janeiro de 1595 Ca-
pitulo Provincial , do qual foy Prefídénte o Re verendiííino Pa-

dre Geral Frey Joaõ EílevaÕ Chizzola, e íahio eleito Prelado

mayor da Província , o Padre MeftreFrey Joaõ da Coita. E co-

mo o dito Frey Efíev^o da Purificação mofirou notório apro-

~ ver
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veitamento , acompanhado de virtudes fólidas , mereceo que
o nomeailem para bir ao noíío Collegio de Coimbra eftudar
Theologia: e com effeito foy admittido, e eleito CoJJegial
no primeiro de Outubro de 1595.

273 Muito prova, que já naquelle tempo tivera hum ex-
emplarifíimo procedimento, a particular eftimaçaô, quedellefl-
zeraó os feus Lentes

, que todos forao fogeitos dos mais íábios,
virtuoios , e authorifados deita Província. Hum foy o iníigne
Doutor Frey Angelo Pereira, que depois íubio a ferBifpo Ti-
tular de Martyria, Coadjutor doBifpadodeCoimbra,dequem a
leu tempo havemos de eícrever a vida: e fabemos que eíte, fen-
do venerador dos profeíTorcs da virtude , chamava ao Collegial
Frey Eftevaó o /eu mais amado. Outros foraõollluftre Padre
Pieientado Frey Diogo de Mello j o Religiofiffimo Padre Mef-
tre Doutor Frey Thomé de Faria, que depois foy eleito Bifpo
Titular deTarga, Coadjutor do Arcebifpado de Lisboa: to-
dos dignos de grande conceito, como em íeu lugar moftraráa
noíTa Hiftoria. Na Aula da Univerfidade ouvia as liçoens do
noífofamofo Meítreo Doutor Frey Manoel Tavares, proprietá-
rio da Cadeira de Efcoto ; e do Exímio Padre Doutor Francif-
co Soares , da Sagrada Companhia de JESUS, dos quaes era
tratado com efpecial diftinçaó pelo conhecimento

, que tinhaó
da íua já publicada òbfervancia. Sobre todos o amava com fa-

miliaridade no tratoto noíío llluftriííimo Bifpo de Portalegre
D. Frey Amador Arraes, que então ( dando raros exemplos )
vivia no Collegio, e compunha o erudito livro dos feus Diá-
logos.

274 Acabados os íeus eftudos , e viíla a grande capa-
cidade

, que moftrou no exame , que fcz perante os feus Mef-
tres, o Provincial lhe concedeo Patente de Pregador, eCon-
feííor

, para que com eftas oecupaçoens ferviíTe a Deos em be-
neficio dós Fiéis. Gaitou nos Santos exercícios dofeu caraârer,
com utilidade notória das almas , alguns annos, até contar 35
de idade

; femeando por alguns Conventos da Província o graõ
do Evangelho , e reduzindo para Deos

, por meyo do Sacra-
mento da Penitencia , a muitas peíloasefquecidas da fua obri-
gação : de forte, que íendo bufcado como íingular Director
das conciencias , merecia que delle para eíFe fim flzeílem elei-
ção os que defejavaõ feguir a vida efpirifual. â mais dilatada
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affiftencia , que teve 9 foy no Convento da Vidigueira, que ama-

va 3 por íe lembrar , que nelle pela profiííaõ nalcera para a mãy
de Deos , de quem prezava muito chamar-fe filho. Eftando

no dito Convento , quiz o Senhor provar o feu animo , dando-

Ihe a padecer huma trabalhofaaffliçaõ interior nafeida deefcru-

pulos 5 femelhantes a outros , que o mortificarão no Collegio

de Coimbra. Os que agora fentia, em quanto o mefmo Senhor

lhe naõ acodio com o remédio , naõ íó lhe prejudicarão a iau-

de , mas quaíi fe dirigirão a lhe orTenderem o entendimento.

275 A fuamayordefconfiança coníiftia em julgar-fe taõ

peccador, que naõ poderia íalvar-fe. Conhecia que efta fua apre-

henfaõ naõ paíTava de fer hum fantaílicopenfamento; mas pa-

ra vencelo lhe eraõ necefíarias forças mayores do que lhe pa-

redão as próprias. Tinha para íi , que quando rezava o Ofíicio

Divino, naõ fatisfazia, conforme era obrigado , ás horas Canó-
nicas. Repetia por efta caufa os Pfalmos 5 eLiçoens muitas ve-

zes. O temor de faltar a Deos com a penfaõ de Sacerdote o def-

confolava. Os confelhos que neíTa matéria lhe davaõ os Padres

Efpirituaes, ainda que eraõ bem aceitos, naõlhedeílerravaõa

perplexidade. Chegou a tanto o exceíío da fua mortificação ,

que para alivio de tamanho trabalho , foy afíiftir com elle na

mefma cella hum Religiolo de notória feiencia, e provado ef-

piritoj o qual cuidava em ihe defvanecer aquelles contínuos cui-

dados , que mais pareciaõ erTeitos de enfermidade, que pro-

duçoens de outro principio. O muito queneflas occafioens pa-

dece© , eoprompto remédio com que em breve tempo veyo a

gozar a tranquillidade da alma , o mefmo fervo de Deos o decla-

ra em huma elegante carta, eferita a outro Religiofo , que feri-

do da mefma afflicçao o confultou para feguir o feu dictame. E
como na carta temos Leitores muito que admirar acerca da re-

fignaçaõ, que devem ter na vontade Divina, e da confiança, que

hao de pôr no patrocínio da Sempre Virgem MARIA, aqui a

transcreveremos na forma 5 que achamos impreíTa.

CARTA 1.

Eícrita a hú
Religiofo íb

bre o Patro-

cínio da Vir-

gem Maria.

276 >i Dulcifíimo JESUS more, meu irmão , em
fua alma, e fe apofenteem feu Coração, pa-

35 ra que abrazando-o cora o fogo do feu amor , o enfine a amar,

33 e naõ temer demafiado. Compadeçome muito dafuaenfer-

3>midade, pelo quejápafleynefta vida, eftando noGoilegio;

3i oe
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„ de que fera boa teftimunha o Padre Frey Clemente , e os An-
j, jos do Ceo , a quem peço louvem ao Senhor, por me haver

3 , livrado de taõ eícuras, e perigoias trevas; elheagradeçaópor

j, mim , o que eu naõ fey, nem poíío agradecer. Chamolhe en-

3 , fermidade ,
porque realmente o he; mas o demónio faz por fe

>, aproveitar delia muitas vezes para feus intentos. Quando vê,

,, que nos naó pode fazer cahir em culpas, faz-nos cahir em re-

„ ceyos,e temores delias demaíiadosj para que afiim chegue hura

„ homem a oíFender a Deos por demaíiado temor ,ou pordema-

5) fiada íoitura, em que muitas vezes daõ os que fe vem nefies ef«

3, crupulos : Quorum primus egofum. Mas louvores ao meu
3,jESU,que com paciência infinita me fofreo em hum extremo,

3 , e noutro já extremado em confufoens, e defconfianças, já foi-

3i to em diílòluçoens , e defaforamentos, já relu&ando de huma

3 , parte a outra, como doudo 3 e femíizoj e o bom JESUS a

3 , íofrer, e ater maó. Até que venceo fua paciência meus defa-

, , tinos: prevaleceo íua bondade contra minha malícia: bemdito,

33 e louvado íeja elle para fempre. Dailhe graças por mim, meu
3,irmáõ, e conviday a toda eíTa Santa Congregação a fazer o

3, mefmo ; pois me livrou da garganta de Satanaz, que o oíiicio

3, dos Anjos he fazerem feftas , e alegrias , e cantarem ao bom
3 5JÉSU na converfaõ de bum peccador , que tanto á fua cuf-

3, ra fe levantou. Meu irmão, o remédio, com que me achey

jjbemdeftemal, foy oNome de JESUS, e de MARIA, por

3, meyo doRofarioda Virgem. Puz em minha vontade rezalce

3, quando naAveMARlA chegava a JESUS,e MARIA, dizia

3, eftes nomes com fentimento , de maneira , que chegaVa ao co-

3) ração. Irmão meus emJESU Chrifto , naó vos ley dizercomo

s , fe foy desfazendo o que me tinha cuberto o coração , e taõ

3, cuberto , que parece naó tinha coração; porque temia couías,

3 , que hey vergonha dizelo. Seja o Senhor louvado. Irmão fa-

3,zey efta devoção, mas feja com efte íentimenro ao tempo,

3, que chegardes a eftes Nomes: ou fenaô de quando em quando

3, dizey ; Louvado feja o dulciffimo Nome deJESUS , e ifto com
3, o coração 3 econtinuay, vereis maravilhas do Senhor. Naó
3, temais meu irmão demaíiadamente ; quehe invenção do de-

„ monio para defacreditar a eíTa Congregação dejESUS. Ifto

a, he o que o inimigo do género humano pei tende : ifto defeja,

33 ifto bufca
, porque fente a guerra que lhe fazem. Tende ani-

Tom» II. X %
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„ mo , e braday no coração porJESUS , e dizey muitas vezes

í?
MARIA , e obedecey com muita confiança ao voíTo Confef-

3 , for , e o que vos difler, fazeyo , e deícuidaivos de tudo á fua

3 , conca : e cuido fera o Padre Frey Clemente bom Meftre ;

„ porque ninguém vos ha de querer levar ao Inferno , e muito

,, menos o bomJESUS , a quem cuftaftes tanto. A elle vos en-

„ tregay , e dizey : Senhor meuJESU Chriflo , eu nao vos beide

„ ofender mortalmente ; antes perderey a vida. Pois com tflofa-

„ x,ey vós de mim o que quiserdes. Se quereis que ajfím viva, fe-

3,ja eu jempre voflo , e nem bum ponto de vós me aparte , como

3 , determino , e proponho com vojja ajuda. Então com vofco, mas
„ que feja no Inferno , lá hirey, Je vós me mandardes em voffo

5 , amor. Faz,ey de mim o que quiserdes. Fazey irmão, eftâ de-

j, voçao, que eu todos os dias faço, antes que faya da Cella. Pe-

3, di á Virgem NoíTa Senhora, que vos alcance de feu Unigénito

3, Filho, que havendo de offendelo , primeiro que chegueis a
„iíTo , fejais alanceado, e ifto de verdadeiro coração : e íe af-

3 , ffim o fizerdes todas as manhãas de propoíito, vivey feguro em
3, JESUS, e quieto em MARIA, que he a Eftrella do Mar , e

„ Norte íeguro da noíTa Carreira. Ella vos alumie, e encaminhe,
,,como fará, fe fizerdes iflo que digo , comoodigo. Porque:

3, Quidmirum, fivocantíbus adfit (
diz Saó Bernardo) qua non

3, vocantibus pr<zeftl Tende muita confiança em Deos noíToSe-

„ nhor, e eíperay em fua Divina bondade com animo confiante;

5 , porque fendo iftoaffim, fabey, que fera principio de grandes

3i mimos. Eu louvo ao Senhor , que por fua infinita miíericor-

3 ; dia, nao por meus merecimentos , nem paciência verdadeira

,, quetiveífe, experimentey efta bondade do meuJESUS, pe-

„ los merecimentos da Virgem, que me governou. Naó conto

is a ordem, porque ha mifter mais tempo : Suftirn Dominum, &
»expeãã manus ejus, & voca MARIJM, que íejácomnof-
„co. Amen. A 25 de Fevereiro de 1612,

§. IIÍ.
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§. ih.

Do modo, com que Deos o encaminhoupara â mayorperfeição , e
dos Santos exercícios, em que fe adiantou no primeiro anno

depois da fua Convèrfad.

277 HP1 Endo a idade
, que fica declarada de trinta è

JL cinco annos com pouca diíferença , o chamou
totalmente o Senhor para o eftadoda mayor perfeição , difpon-
do-o por hum dos meyos , com que coftuma attrahir a li os feus
íérvos : de forte quê fendo a vida do Venerável Frey Eflevaô
até alli exemplar, paíTou a fer fanta. Naõ houve mudança de
extremo viciofo para outro contrario

, qual he o da virtude; por-
que ( íegundo fica dito ) os coftumesdefteReligiofoíempre fo-
raô louváveis. Porém , como expõem o feu Chronifta , nao ef.
tava de todo livre de algumas imperfeiçoens , e veniahdades , as

quaes, poflo que nos naõ tirão a graça de Deos, tirão com tudo a
eftreita amizade , e familiar trato com elle ; e fazem no amor
defie Senhor o efeito, que faz, a agua, quandofe lança no vinho s

esfriando, e afroxando noffos coraçoens nofmjerviço: pois ef-

tas ninherias em que empregamos aaffeiçaÕ , noslevaÕ del/enaõ
pequena parte.

278 O modo com que o Senhor o feparou inteiramente
da converfaçaõ do Mundo, foy ferindo-o com huma graviííima

enfermidade , da qual lhe refultou grande lefaõ no fentido de
ouvir : e pofto quejánefte fentido experimentava algum de-
feito , naõ era notável. Agora padeciaefta falta de tal maneira,
que a nao ter elle na vontade Divina taõ confiante reíignaçaõ,
íeria tormento. Porém foy efte golpe aceito com tanto goílo,
que affirmava ficar mais apto para perceber as vozes interiores

do Senhor
i chegando a dizer muitas vezes a hum amigo : En-

tenda Padre , que o dia* que Deos me cerrou os ouvidos do corpo,

me abrio os da alma. E julgando-fe reftituido á íaude, que nefta

enfermidade perdera , affirmou diftintas vezes ao feu Padre Ef-
piritual : Que a fua reftgnaçaõ lhe merecera foheranos efeitos ;

porque com ella adquirio o ficar trocado em outro homem muita

diferente do que antes era , com muita paz, no e/pirito 5 e total

Jocego na conciencia.

279 Na mefma occafiao lhe deo o Senhor huns eflicazes

defejos de fazer penitencia : eaproveitando-fepdefte auxilio, a

execu-

Chariíado para
caminho da

mayor perfeição

Defeito gra vemo
íentido de ouvir

>f
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executou com o rigor, que depois diremos. Sobreveyolheao
mefmo tempo hum prompto aborrecimento das couías do Mun-
do , ao qual dalli em diante tratou como a inimigo. Contra el-

le declarou continua guerra , ecom os brios
, que lhe infundia

a coníideraçaÔ, de que pelejava debaixo das bandeiras dejESU
Chriíiojcomo feuíoldado; nem fazia cafo do que podiaõ dizer
os homens , nem dos juizos, que os menos prudentes houvef-
fem de formar á cerca da íua converfaõ.

280 No primeiro anno daquella Divina vocação (fegun-
do o que elle declarou aos íeus Dire&ores

)
por efpecial favOr da

liberalidade do Altiííimo, teve fempre hum grande recolhimen-
to interior, e hum modo de Oraçaõ perfeita : de talforte > que
lhe era muito fácil andar na pre/ença de Deos encontrando-fe as

viflas a cada pafoijá metido naquelíepego profundo , eimmenfo
de fua Divindade , já abraçado , e unido com a Santiflima hu-
manidade , âe Chrijio Noffo Senhor. E affim] emfepondo na ora-
ção , naojhúia difitahimento

, que lhe déffe muita pena ; porque
tinha Deos cuidado de lhefacilitar o caminho efpiritualnaquelles

princípios , para que depois poâeffe fuflentar asfecuras interio-

res , que lhe havia de dar. Chegoolheá maõ no mefmo tempo
o livro da Oraçaõ, e meditação do Venerável Padre Fr. Luiz de
Granada, hum dos mais efclarecidos profeíTores do /agrado Ins-

tituto Dominicano: eaffim que o !eo, refleclindo na pureza das
fuás folídas doutrinas , logo o recebeo por Meftre do feu efpi-

rito , ufando daquelks fantos exercícios pela fua mefmaordem,
e confeíTava

, que devia a fua felicidade
, primeiro a Deos, que

lha concedera , e depois áqueile fanto varaõs, que o inftruira pa-
ra a íaberconíervar. ,

281 Em todo efie tempo lhe foy por extremo penofo o
tratar com as creaturasss fem haver peííoa humana

, que ao buf-
caío para algum fim politico, lhe naõ occafionafe martyrio. Evi-
tava quanto podia o ver luz; porque em parte lhe impedia o quo-
tidiano recolhimento interior, em que andava. Sempre dormio
febre a terra dura , fem mediar entre efta , e o feu corpo mais,
que huma groíTeira cuberta. No mefmo tempo ufou de rigorofa

abítinenciar naõ fóarefpeito do comer, -..maj também do vinho,
do qual totalmente fe abileve. Então foy exceífi vo nas peniten-
cias , e mortiflcaçoens do corpo : e padecendo nelle tanto , íe

diz> que andava
(
como quem naõ fentç, nem padece) gozan-

do
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do f ucceííivãmente da prefença do Senhor , que trazia diante
dos olhos da alma

, para nunca íe perverter dos feus bons pro-
pofitos. Com tudo de tal modo debilitou o feu corpo nefte an-
no , que fendo antes muito robuílo , ficou totalmente deftitui-

do de forças j e pelo afperrimo caminho, que íeguia , fe o Pre-
lado naõ interpuzeíTe a fua authoridade para lhe moderar os ex-
celias, acabaria com preíla a vida, vifto que delia fantamente fe

conftituio verdugo.

282 Mas ainda que em muitas coufas o obrigou a exerci,

tarfe com moderação, em algumas deixou que prevalecelíe o
que parecia crueldade, a fim de fobrefahir mais o merecimento.
Bafta faber-fe que o fervo de Deos nunca diípenfou comíígoem
comer fora da mefa da Communidade , e a feu tempo. Tam*
bem he certo que fóra da mefa commua nunca bebeo agua ; e

aííim quaíi fempre andava com fede, principalmente de Verão,
fazendo por efte modo huma das mais rigorofas penitencias que
podia; porqus-he confiante, que no Convento da Vidigueira yM«ém'quí
/ -. -

r * rP ,
__ .

&
. le exercitou,

lao mais que nos outros exceíiivas as calmas. Nas mais virtu-

des diftintamente fe exercitou em cal forma naquelle anno
( que

foy como noviciado da lua vida perfeitifllma
) que parecia le-

vantar nelle hum íingular modelo para as obfervancias, que per-

tendia feguir até a morte. Aííím o podemos affirmar j porque
depois que pela voz Divina foy chamado, nunca declinou da
vida celeftial , que fez na terra ; nem fe lhe conheceo diíFeren-

ça no exercício das virtudes, efpecialmente no rigor das pe-

nitencias, mais, ou menos moderadas, conforme pedia aoc-
caííaõ.

283 Foy muito de admirar a felicidade com que venceo
todas as fuás paixoens ; triunfo , que na eftimaçaô dos Myfticos

he o mayor, e o mais glorioío. Conhecidamente fe lhe perce-

beo efta continua vidloria nos erTeitos da ira ; porque delia foy

algumas vezes enganado com a mentida razaõ de zelo: o que
com frequência fuecede a muitos, que hallucinados julgaô fer ac-

ção de virtude, o que na realidade he vicio doamor próprio;

tendo- fe por fervorofos , quando melhor fe deviaõ chamar fre-

néticos, porque refpiraó furores nascircunftancias, em que he
mais precifa a prudência. Porém depois da fua vocação teve o
Venerável Padre Frey Eftevaó aquelle inimigo taó domado, que
pela fuavidade das palavras , e brandura das acçoens, bem mof»

Triunfou dag

próprias paixõe»

trou
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trou, que na fua alma habitava o Efpirito Santo, parecendo pot
eíia razaõ na terra hum homem do Ceo.

284 No feu animo nao teve lugar aquelle medo pueril,
com que o inimigo coftuma tentar aos principiantes : e defta vi-
toria íaõ íufficientes provas os fucceíTos 5quefe referem pelo mo^
do feguinte.

s , Eítando o Padre Frey Eftevaõ fazendo oração
„ em huma Igreja á prima noite, olhou para diante de íi , e vio

3, hum vulto muito horrendo, eeípantofo fobre huma íepultu-

,. ra. Fez a natureza feu officio; arripiaõ-feos cabellos , foge o
„ langue para o coração, e fica de todo íobrefaltado. Porém juU
, 5 gando ifto por invenção do demónio para o tirar da oraçaó,

, 3 pedio favor a Deos , enaõ íe bulio donde eftava, atéquedeí-
3 ,

appareceo a fantaíma. Cafo notável , e muito para trazerem
3/na memoria, os que vivem íoltamente. Porque no dia feguin-

>5 te efiando elle penfativo íobre eíia vifaô , vio abrir a mt ima
,., íepujtura , e perguntando, quem fe havia alli de enterrar, dif-

5 ,
íerao quecerto homem , o qual ( fegundo o meímo Padre Fr.

3, Eftevaõ referio) dava muito má vidaa íua mulher, eeftava
a, delia apartado, e era muyviciofo, edeshonefto. Eftemiíe-
„ rave! homem ao tempo, queíua alma partio defta vida , per-

5 , rnktio Deos, que folie vifto defte feu fervo em vulto taõ hor-
3, rendo, eeípantofo ; porque como hepay , nunca permitte
,3 males , de que nao tire bens. O Venerável Padre tirou daqui
3, hum grande animo para pregar contra os peccadores

, que vi-

.,, vem íoltamente
; e outros grandes frutos

, que lhe augmen-
3, taraõ para com Deos os merecimentos.

285 Em outra occafiaó moflrou a mefma fortaleza
de ânimo, para fe nao vencer de femelhantes temores

, que lhe
cauíou o demónio. Havia eâe entrado no corpo de hum rapaz,
a qmm primeiro perfeguio vifivelmente 5 transformando-íe em
d ifferentes figuras; e depois lhe tomou poíTe do corpo, no qual
produzia os íaftimofos effekos da fua iníoportavel aííiftencia.

Recorreo o pay delle Energúmeno ao Proviíor de Évora ( que
era o Doutor Luiz da Sylva de Brito

) para que lhe nomeaííe
Exorciflas experimentados

, que houvefem de acodir a taÕ
urgente neceíTidade , vifto que o enfermo aílifíia em huma Al-
deã dàquejle Arcebiípado. Nomeou o Proviíor ao noílo Vene-
rável , para que em companhia de outro Religioío da mefma
Ordemobraííerri, o que no caio prefente deviaõ. Feitos os Ex-

. ordf-
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orciímos, obedecia logo o demónio , mas tornava; ate que em
certo dia , no qual três vezes chegou a entrar no corpo doaffli-

clo rapaz, por virtude Divina, applicada por aquelles Miniftros,

fahiodetodo. Mas querendo vingar-fe dos vencedores , enaó
tendo outro meyopara o executar , efperou que o Venerável Pa-

dre Frey Eftevao entraíTe na Oraçaõ: e a fim delhe impedir o re-

colhimento, em que coílumava gozar os favores do Ceo, fez na

cafa taes eftrondos, e taõ formidáveis coufas, que ao efpirito

mais intrépido caufaria horror. Porém o valeroío Miniftro le-

vantando o peníamentoa Deos, e íuppondoque eflavadalli

diftante muitas léguas, triunfou dos íeus execrandos deíatinos.

Entaõ conheceo, que Deos com o muro da íua infallivel provi-

dencia cerca aos íeusfervos, para que os naópoífaoffendéraq

le inimigo, que fuppofto he poderofo , tem as licenças limitadas.

286 Sobre tudo faziaíe admirável o continuo defamor,

com que tratava a fua própria peííoa, ao mefmo tempo, que
amava em Chrifíó ao feu próximo com o mayor extremo. Maó
fazia cafo do que lhe houveííem de eftranhar , nem de que lhe

lançaíTem em rofto aquellas acçoens, que elle , ou por inadver-

tência obrava com deíagrado aíheyo, ou por utilizar aos homens
fazia com o coração em Deos ; e repetia : Naõ me dá

, que dh
gaopublicamente eftas cou/as. Alémdifto , a meus Confe(fores dou

licença
, que poffaÕ pregoar meus peccados pelas praças.? Afir-

mava mais, que fazia gofto de fe confefiar aos Prelados
,
para

que tendo noticia da fua coníciencia5 o podeífem governar me-
lhor , e acertar com a cura, de que fua alma neceílitava. Mas if-

to affirmava com o deíejo, que eftava da fua parte) naõ procuran-

do que efte fe effeituafTe ; porque naõ ignorava , o que deve o

ConfelTor obrar por força de fua obrigação. , <

287 Certo Religiofo lhe eftranhou hum dia o eftar elle

ajoelhando muitas vezes diante de peílbas feculares, que o viao,

dizendo-lhe que era moftrar íingularidade naquelle coftume;

pois naõ obítante fer louvável em íi , com tudo por naófer pra-

ticado dos mais, poderia occafionar murmuração. Ao que elle fa-

tisfez aííim mefmo de joellos, como fe achava, com os olhos no

Ceo , e lhe diíTe : Padre effa palavra he do Mundo, o qualjem-

pre trouxe bandeira levantada contra meu Senhor] ESV'Cbrifio,
e a traz* ainda hoje , e hefeu inimigo capitaL Vorque ra&aõlbe

farey eu a vontade ? Que me dá a mim de me verem, ou de me nao

Naõ k offfndia

de publicarem
es Ííus defeitos.

Repoftaqnedeo
a <juam o repte?

hendia.

Tom. II. verem:?
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rem l Eu quero alguma coufa doMundo ? Ponha-fe de lado. Eu
me havia de correr de fer voffo di/cipulo , meubomJESUS ? Taõ
pouco fi&efie vóspor mim ? Por eíla caufa naõ duvidava de fazer

algumas boas obras em publico; porque fó refpeitava a occafiaó,

em que poderiaõ fer do agrado de Deos , ficando-lhe fempre
oeculta a intenção, e naõ reparando para as avaliaçoens do con-
ceito humano. Todas eftas rinha porfalfas; porque ordinaria-

mente fe deíappropriaõ dos bens da alma conducentes para a fal-

vaçaõ , que naõ cem preço por couías , que nada valem : o que
bem ponderou em huma carta digna de memoria , efcrita a nu-
ma Religioía da noíTa Ordem , da qual daremos a ler a cópia fe-

guinte. m
288 n /^\ Diviniííimo Sacramento, onde eflã real ,

3, V^e verdadeiramente o amorofo Efpofo das

„ noílas almas , communique a eíla fua muitas enchentes da íua

,, graça, e transforme toda em íi y para que íeja hum vivo retra-

„ toleu, e imagem muy conforme a elle, para que aflim alcance

„ o fim, para que foy creada, que he agloria promettida, aquém
,yfor muito conforme á Imagem do Filho de Deos. Minha
„ irmãa para fabermos eílimar efta alma , importa muito efta

„ cotifideraçaõ
, que faz aqui nefta fua 5 do muito

, que cuftou a

„ JESU Chrifto ; porquequem trouxer diante dos olhos ef-

„ ta confíderaçaõ, íabelaháeftimar, enaô venderá a pobre alma

33 taÓ barata a Satanaz 9 como muitos defatinadamente a vendem:
„huns por qualquer interefle de huma palha , outros por

,, hum pontinho de honra, outros por hum goftofínho abomi-

„ navel. Ah quem dera hum brado
, que foàra por todo o Mun-

„ do, e que perguntarão todos, porque brada efte frade doudo?
„E eu lhe refpondera: Quanto mais doudosJao , e /em/iz,o>

3,os que naõjabem eflímar a fua alma , nem tela na conta, que

„ merece ? Dará hum menino a pedra preciofa por huma maçãa,

„ porque naõ tem juizo paraeftimar a pedra preciofa. Dará o
„ cego, e louco mundano a joya , e preço da fua alma, por hum
j, ponto de honra , porque naõ tem raza6 : he louco , e fera

„ juizo. OSenhor a cuda : o Senhor no lo dê a todos , &c.

CA-
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CAPITULO VIII.

ContinuaÔ-fe as noticias do me/mo Venerável Padre, pelo que ref-

peitã aos exercidos, e efeitos da Oração*

A2^9 /k. Lém da Oração mental ,e contemplação

continua , em que o Venerável Padre Fr.

Eftevaõ fe exercitou depois da íua final

vocação , ufavade hum grande numero de Oraçoens vocaes: e

para fadsfazer aos que as reputavaô excefíivas, attribuindoelle

a que o Senhor poderia ceifar das delicias, que lhe concedia nos

recolhimentos, dizia: Ainda que o meuJESUS naõ queira[al-

iar comigo, nempor i(fo deixarey defaliar comelk. Dava também
a entender,que fe ajudaria do ufo dasjaculatórias, quando lhe fal-

taíTea devoção fenílvel, ou nas palavras, ou finalmente nas iní-

piraçoens interiores. E como naó lhe foy poífivel encobrir os

taes exercícios vocaes, fuccedeo que por obediência do Prela-

do os eícreveo todos , e lhos entregou, referindolhe fielmente

quanto em cada dia rezava, que para utilidade dos Leitores, pre-

vendo nós, que alguns fe poderão aproveitar de taô fanto efti-

roulo para a imitação, aqui os copiaremos na forma, que eftaô

efcritos. 4 .
i

§. I.

Suas oraçoens vocaes quotidianas poflas pela me/ma ordem, que

eraõ proferidas*

290 ?>

)>

PRimeiramente de noite me levanto , e digo

as Matinas , e Horas da Cruz. Logo prefen-

3,tando-me a Deos, faço pordifcorrer em breve tempo por

,3 minhas culpas, e tenho delias o arrependimento que poíTo, e

„ digo a Ladainha dos Santos com fuás oraçoens todas.

„ Logo digo: MeuSenhorJESUChriflo, vósjámorreflespe-

3 , los homens, e naõ ha quem vigie comvojco , efe compadeça de

, 5 voffa Paixaõ. Por ella vos peço hajais mifericordia de mim : e

3 , digo dez vezes o Pater Nofter , e Ave MARIA, e quatro ve-

3 3 zes o Credo. Dizendo ifto, vou difcorrendo pela PaixaÕ deí-

Tom. II. Y 2 í3 dê
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,, deídc o Horto até fer Chrifto pregado , e levantado na Cruz,

35 com o fentimento , e luz, que o Senhor quer dar.

291 a Arvorado Chrifto , faço o íínalda Cruzna tefta,

„ na boca , eno peito, dizendo em cada huma : jESUNa/araene

3 , Rex ]udaorum , miferere nobis : e efcrevo na tefta o titulo da

5 , Cruz, e o nome da Virgem MARIA , queenfinou Chriftoa

3, hum feu devoto para fer livre de perigos. Entaõ digo: Gloria

,, Patri, & Filio , & Spiritui Saneio, &c. Efta devoção, e a de

,, cima molhou Deos ferem-lhe agradáveis com cafos maravi-

,3 Inolos. - v

292 „ Apôs diílo faço huma devoção á Virgem NoíTa

,, Senhora, que importa para a hora da morte, dizendo: Virgem

„ MARIA May de Deos ^ afim como o Padre Eterno comama-

5) gnificencia da fua Omnipotência vos levantou a tao alto tbrono

3, de digmdade, que jejaisamais podero/a , que ha no Ceo , ena

„ terra 1 affim vós me ajuday agora , e na hora da minha mor-

„te, deflruindo todo o poder de meus inimigos. Ave MARIA
3, grâtia plena &c.

„ VirgemMARIA Mãy de Deos , ajjim como o Filho com ineffa-

„ vel fabedoria vos encheo de conhecimento da Santiffima Trinda-

3, de, major que de todas as puras Cr~eaturas , evos dotou de tan-

3, ta luz, ,
que allumiais o Ceo , e a terra ; eu vos peço Senhora,

3 , me ajudeis agora , e na hora da minha morte ; e alcanceis conbe-

3, cimento de Fé , de maneira , que naÔ feja tentado de alguma

„ ignorância. Ave MARIA gratia plena , &c.

,, Virgem MARIA May de Deos , affim como o Efpirito San-

eio vos dotou de tanta fuavidade de amor , que fejais a mais

„amorofa, que todas as creaturas-, affim vós me ajuday agora,

,, e na hora da minha morte : e alcançay, que tantafuavidade de

,3 amorfe derrame em minha alma , que toda a pena , e amargu-

, , ra me feja /uave, Á ve MARIA , &c.

293 > „Logo digo: Benedicamus Patretn , & Filium cum

„ Sanfia Jpiritu, dando-lhe graças por haver affim levantado a

55 Virgem Nofía Senhora ; e digo á mefma Virgem N. Senhora

„ huma Antiphona:íáYgo MARUnon eft tibtfimilis orta in mun-

3 , do, &c. pedindolhe ire alcance do feu Bemdito Filho, que an-

33 tes eu feja alanceado, que ofTendelo com huma culpa mortal.

294 Digo huma Antiphona a Santa ANNA, outra a Saõ

3JOAQUIM ,
que me alcancem fer verdadeiro devoto da Vir-
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,, gem Nofla Senhora. Outra a Saõ Francifco , que me alcance

,,fer devoto da Paixão : outraaSaô Lourenço, quemealcan-

,, ce efpirico de fortaleza para poder fofrer o que Deos for fer~

„ vidodarme.

295 „ Dizendo eftas coufas,conflderoaChrifto na Cruz
,, efpirar, encomendando ao Padre o Eípirito, onde nos encô-

„ menda a nós. Aqui coníidero a lançada, que lhe deraõ,e o dei-

aõ como couià abominável, e excommungada. E pedindo

3 , licença á Virgem Nofla Senhora , digo, ou com a mente, ou

„ com a/boca : Eu vos quero meu]ESU i eu vos quero: efaço

„ com^o noíío Chrifto, quando o tenho comigo, ou com a Cruz

,a das contas, o officio de Jofeph, e Nocodemus, defpregando-o

,, da Cruz. Entre tanto digo hum Refponfo pelos defuntos com
,, aquellaOraçaô: Deus, quinobis in Sanãa Syndone, qua corpus

3 , tuumfacrattffimum de Cruce depo/itum, & ájofephinvolutum

afuit, paffionis tua veftigia reliquifti : comede prcpitius , per

„ mortem, &fepulturam tuam, ut adrejurreãionis gloriam per-

„ ducamur , qui vivis , & regnas , &c. pela qual fe tira huma al-

„ ma do Purgatório.

296 „ Chrifto tirado da Cruz, digo huma Antiphona ao

„Efpirito Santo, que purifique meu coração para o íepultar

„nelle. Outra Antiphona á Virgem Nofla Senhora, pedindo-

,, lhe ajuda das eípecies aromáticas das fuás virtudes. Outra a

„ íeu Éfpofo Saõ JOSEPH , pedindolhe o ornato , e riquezas

„ do Ceo , das flores de fuás graças : e aííim coníiderando o co-

„ ração puro com eftes cheiroíos unguentos , e flores , fepulto

,, ao Senhor, dizendo: In pace faclus eft locusejus, & habita»

„ tio ejus in Sion. E fepukando-me com elle , digo : Inpace in

„ idipfum dormiam , & requiejcam : e dizendo aquelles Verfos

,, do Pfalmo : Benedic anima mea Domino , & omnia , qu<z in»

„tra me funt) nomim fanclo ejus, &c. Renovabitur ut aquila

„juventus tua ; recolhome, e durmo, fe ha tempo.

297 „ Pela manhãa dou graças ao Senhor por me chegar

„ a ver, e pela luz da Fé , que me deu , dizendo: Graças vos dou

„ Senhor
, que me livrafies das trevas da infiddidade , e me âêf-

3, tes a luz da vofja Fé : graças vos dou , que me livrafies das tre~

3 , vas da ignorância gentilica , e me defies a luzida vojfa verdade^

„ e do vofjo Evangelho : graças vos dou , que me livrafies das tré-

>y vas da culpa , e me communicafies a luz* da graças graças vos

Aqui faz mmçai
dos ejcrupttltsfu*

firamm. 157;
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35 dou ,

que me Itvrafles dos temores defordenados , e me defles a

„ luz, de vojjo temor fanto , e fuave : graças vos dou
,
que me li-

„vrafles dos enganos 3 <? fai/idades dos inimigos da minha al-

„ ma. EntaÕ peço a confirmação de todas eftas mercês , e di-

,5 go: Daime Senhor huma Fé viva , ejperancafirme , caridade

s, perfeita^ e humildade verdadeira. Daime graça perpetua^ dai-

3ymeluz, y e conhecimento de todas as verdades : daime vofjo te-

5) morjanto , efuave : daime conhecimento de todos os inimigos

„ de minha alma , e vitoria de todos elks : daimepaffar por todos

, y os perigos defie Mundo em paz, : daime naÕ cahir : livraime

,.çomvojfapoderofa maÕ:

. 298 „ Logo digo o Hymno : ]<%m lucis ortofydere, com
,, o verfo Benediãus,quivenit innomine Domini: e rep. Deus Do-
^mínus, & illuxit nohis , e a oração: Corda nõfira quafumus
, , Domine , ventura fefíivitatisfpkndor illuftrety quo munâi hu-

3, jus tenehris carere valtamus , & perveniamus ad patriam cla-

3 , ritatis (eterna. Per Chriflum Dominum noftrum. Digo mais,

3, Senhor meu JESU Chri&o:Scioi& intime doleo,me totam tuam
3, fubfiantiam diffipafe , cum amorem tibi debitum in Creaturis
yytuis lafàve collocaverim. Nunc autem inopiam meam confide-

,, rans , & egejiatem cognofcens , famélico appetitu ad vi/cera

»mifoicordi<&redeo. Radiis tuxgratiae,quafo rnihi occurras: tua
„pietatis oculis me cognofce , amplexare , & ofcularemeofcuh
,ypacis. E faço aqui ratificação dos votos , dizendo: Eu vos

„ prometto obediência
, pobreza , e caftiâade até a morte ; quo-

^niam tu folus SancJus , tu folus Dominus , tu folus altiffimus

, , JESU Chrifie cum finão Spiritu in gloria Dei Patris amen.

299 „ Pofto de joelhos fáudo a Santiííima Trindade
,

l? dizendo todo o Hymno Adefío Santfa Trinitas com feu verfo,

„ e Oração. Logo faúdo a JESU Chrifto, dizendo: SalveJESU
yjChrifte, Deus cordismei, Deus meus , Creator meus^ confer-

„ vator meus , Redemptor meus , fanãtficator meus,glorificator

?i meusy Deus meus,& omnia. Aqui lhe faço hunw encomen-
daçaõ, dizendo: DomineJESU, Jphnâor Paterna gloria, in

„ quem de/iderant Angeliprofpicere ; doce me facere voluntatem

„ tuam, quia Deus meus es tu-, ut afpiritu tuo bono deduBus , ad
,, beatam tilam pervertiam civitatem, ubiefl dies aternus', & unus
qmmum/piritus^ubi eft vera /ecuritas,&fecura ceternitas^atev

na tranquillitas , &tranquillafilícitas ; felix fuavitas>&fua^

,3j

T. VIS
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„ vis jucunditas , ubi tu cum Paire, & Spiritu San&o , Sanais
„ tuis es lux vera , fatieias plena, gauáiumconjummatum ,

é*

„felicitas perfeãa inf<&cula]<zculorum. Amen.
300 „ Entaó faúdo á Virgem NoíTa Senhora , dizendo:

„ Salve candidum Liliam fulgida , femperque tranquilU Trini-

„ tatis ; rofaque prafulgida caliça amamtatis , dequanafci, &
,,decujus laãe pafci Rex Calorum voluit , divinis influvionibus

, 5 animas noflras pa(ce. E faço mais huma encommendaçaô
,

„ dizendo : 0* Domina mea,femper virgo Dei Gemtrix MARIA,
„ mein tuam benediftam fidem,ac/ingularemcuflodiam, & infi-

„ num mifericordia tua bodie, & quotidie,animam meam,é cor-

„ pus meum ttbi commendo\ omnemfpem meam, & confolatienem
meam, omnes miferias , & anguflias meãs tibi committo,ut per

,tuam SancliJJimam interceffionem,& perpetua merita,omnia mea
, dirigantur, & difponantur opera , fecundwn tuam, tuique Filii

„ voluntatem: quivivit&regnatinfaculafeculorum. Amen.
301 Saúdo a Santa Cruz , dizendo: Salve Crux Sanãa,

„fãlve Mundt gloria, vera fpesnojira vera feremgaudiaifí-

5, gnum Salutrs , falus inpericulis, vitale lignum vitamportans

„ òmnium. f . Hoc fignum Crucis erit in calo. ^ Cum Dominus
„ ad judicandum venerit, edigo a oração da Cruz. Saúdo
,, também ao meu Anjo da guarda, dizendo: Salve Angele Dei%

s, qui cuflos es mei, pietate fuperna tu me guberna , ne perea?n

5 , morte atema. f, Angelo /uo Deusmandavitde me. fy.Ut cuftc-

„ âiat me in omnibus viis méis , com a oração do Anjo da Guar-
„ da : Deus, qui weffabiliprovidentia, &c. Saúdo a Santo Efte»

„ va6 , dizendo : Ave Diaconorum Sénior Stephane , dcc. com
,, feu verfo , eoraçaõ. Saúdo a todos os Bemaventurados, di-

„ zendo: Salveteflores mutidi , rofa Cali , Angeli , Arcbangeli

„ Tbroni, Dominationes , Principatus ,Virtutes Calorum,lan-

5, date Dominumde calis. f. Adorate Dominum. $t. omnes An-

9,geli ejus , com a Oração dos Anjos: Deus, qui miro orâine

„ Jngelortim, &c. Aos Santos digo : Omnes eletli Dei noftri me-

„ inoramini ante Deum , ut vejlris precibus adjuti, mereamur,

,, & vobis adjungi , com o verfq, e oraçaõ de todos os Santos.

302 „ Depois como reconhecendo as mercês, que Deos
,, me tem feito , dandome o recolhimento para me recolher, e o
,, veftido para me cobrir,digo aWimiSenbor tendesfeito comobom

jj Senhor, daime faz>er eu como bom fervo. Digo logo três vezes o

Pa~

?5
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,, Pater no/ler, e AveMARIA com o Hymno:Monflra teejje ma*

„ trem, á Virgem N. Senhora, com o verfo, Ecceancilla Dotrii-

„ wi, que he a minha alma rendida a Deos:e beijando a terra com

,, humildade, digo a oração de NoíTa Senhora : Concede miferi-

„ cons Deus fragilitati noflr£prafidium^ &c. Examino a con-

3, ciência, aparelhandome para a confiffao ,• a qual feita, digo al-

3 ,
gumas oraçoens ; e coníiderando algum myfterio da Paixaõ )

a, que me moftre o amor grande
,
que Deos me tem , e como

,; nelle fó eilá todo o meu remédio ,. faço por defejar huma

,, grande difpofrçaõ para o receber. E aííim dizendo o HymnO)
3, Vem Greator , &c. com as Oraçoens , me vou a dizer MiíTa.

,, Neila oífereço ChriíloáSantiílíma Trindade, cada dia emíeu

3, dlíFerente paíTo da Paixão. A c fegunda feira no Horto.* á terça

fi
açoutado ; á quarta coroado* á quinta com a Cruz ás cofias, á

„ feita crucificado, ao íabbado nos braços de NoíTa Senhora, ao

5 , Domingo refuícitado , e com eíla conííderaçaõ o recebo.

303 ), Depois recolhome , e faço pelo agazaíhar, e unir-

3, me com elle, dizendo algumas oraçoens, e ganhando algumas

a, indulgências; e vou-meá MiíTadodía, oftderezoas Horas, e

3, algumas devoçoens conforme ao tempo, e ganho algumas in-

,, dulgencias , e quando levantaÕ ao Senhor, digo aquelle Hym-
„ no de Santo Thomáz : Adoro te devote latms Deitas^ &c.

304 „ Como fey que tem tangido a comer, dou graças

„ ao Senhor pelo cuidado, que tem de mim, dizendo a Magni-

9f ficati e confederando quantos fe occuparaÕ em negocearaquel-

„ le comer , e tudo ordenado por Deos para mim. Quando en-

j, tro no Refeitório digo : Senhor, vós me mandais comer> conce-

.,, deime, qitenaõ haja exceffo. Entaõ digo Benediche com a ben-

,, çao da Mefa. Quando como, confidero aquelle comer, que

,, he huma fubílancia , e participação de Deos.

305 „ Acabado o comer, e graças, fenao fobrevem

3, alguma couía de pobres, vou correr os altares. Depois me
5, vou ao minifteriodos pobres, que vem. Acabadas as Vefperas

„ (
íenao ha impedimento ) tenho recolhimento, RezooRo-

„fario de NoUa Senhora, e„vou meditando os myílerios de
,,noífa Redempçaõ com a devoção, quejo Seohor ha por bem
darme , fe eu a naõ eilorvo: e íe nao he entaô, he quando poí-

,fo. Rezo também a Coroa de NoíTa Senhora, e a de Chriílo, e
digo quinze Magnificas a Noíía Senhora: aos Coros dos Anjos

„ digo

))

))



-

Tomo II. Parte II. 177
„ nove , e outras. Digo fete vezes a Salve Rainha aos fete gozos
„da Senhora, e ganhaõ-fe Indulgências. Digo cinco vezes o
„ Pater Nofler , e Ave MARIA á honra das cinco dores mayo-
„res,que teve a Virgem Nofla Senhora , e outros tantos ás

„ Chagas, e três âSantifíima Trindade. Digo memorias, vin-

3, te , pouco mais, ou menos. Digo á Cruz o Pfalmo: Tedecet

„ Hymnus Deus com íua Oração : e ao Sacramento o Pfalmo :

„ Omnes gentespiaudite ?nambus , com íua memoria j e hum P<a-

„ térNo/ier , e Ave MARIA. Entaô difcorro pelas contas , di-

„ zendo, JESUS MARIA, tantas vezes, quantos diasfaõpaíTa-

„ dos deíde o dia da Encarnação até o prefente , em que eftou,

,, pelas Almas do Purgatório. Digo as Horas da Cruz todas, e as

„ Horas de SaoJOSEPH , mais a Ladainha de Noífa Senhora,
„e outra Ladainha da Santiífima Trindade com alguns Santos*

„ com quem tenho devoção.

306 Além deftas obrigaçoéns quotidianas pelos dias da
„ femana,acrefcento ao Domingo o Rofario do nome de JESUS,
,, dizendo dez vezes : JESU, MARIA

, ]OSEPH i fejaõ comas
>, 110fas almas , então hum Credo ; e vou continuando com ido

„ até que faço hum Rofario, como o de NoíTa Senhora. Digope,
„ la manhaã hum Hymno com Beneditfus Dominus Deus Ifraelt

„e Antiphona á Refurreiçaõ : e átarde outro Hymno com a

„ Magnificai. A* fegunda feira digo Vefperas, e hum No&urno
, , com Laudes pelos defuntos. A< terça o Roíario de JESUS, e

„ pela manhaa ao Hymno com que faúdo a SantiíTima Trindade,

„ acrefcento hum Benediãus ; e á tarde torno a dizer o Hymno
,, com a Magnificai. A c quarta feira digo os Pfalmos Graduaes: ã

„ quinta o Rofario do Santiífrmo Sacramento, a íaber: Louvado,

3 , e exaltadofeja o SantiJJimo Sacramento , fruto do Ventre da Vir-

3, gem MARIA>Q\fto dez vezes com Gloria Patri no fím;eaífim

„ vou diícorrendo até fazer hum Rofario, como o de NoíTa Se-

„ nhora. Digo também pela manhaa neíle dia hum Hymno com
„ Benediclusao Santifíímo Sacramento; á tarde outro com a Ma-
„gnificat.Digo mais nefte dia o officio do Eípirko Santo. A c

fef-

3, ta feira os íete Pfalmos Penitenciaes,correndo alguns altares de

„ joelhos, até que os acabo. Digo mais jnefte dia outro Roíario

3 , pela obrigação da Confraria , porque fou Confrade. Ao íab*

3, bado refo o Officio de NoíTa Sehora, e quando naõ poíTodi"

3, zer ifío no meímo dia, digo-o no outro.

Tom. II. Z
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que contem direçoens para as almas no caminho da perfeição.

Seja a primeira huma,que efcreveoa certa peíToa tocada de efpi-

rito de penitencia , exhortando-a a que íe aproveite dos auxí-

lios Divinos , e profiga nos bons propoíitos , a que dera princi-

pio , a qual fielmente copiada he dotheor íeguinte.

R 316 „/^\Efpirito Divino more nefla íuaalma, que

iobre a per- jj V-/ he Mefíre íingular de todas as fciençias , e
íeverãça no

J} de toda a iabedoria do Ceo. Doutrina íua parece, a que mof-

ina
ploí>0

"
3, tra nefla carta. Eíle conhecimento, e efte arrependimento ef-

„ feitos feus parecem ; pois fe parecem tanto com os que fez San-

33 to Agoílinho no livro das luas confiíToens , eníiiíado por efte

5 , foberano Meftre. Peçolhe muito agradeça a efte Senhor tan-

3, tos mimos em pago de tantos desferviços, como diz
,
que lhe

3 3 tem feito : efte agradecimento com humildade fera hum meyo

„ muito efficaz para confervar as prefentes mercês recebidas , e

,, ainda receber outras de novo ; porque naõ heo agradecimen-

to das mercês recebidas outra couía 3 fenaõ huma chave, com

33 que abrimos íeus thefouros, para delles largamente fermos ri-

,, cos de outras vindouras. Lembreíhe, quantas moftras efte Se-

3 , nhor tem dado do muito, que lhe quer , edequanto defeja feu

35 amor. Encommendolhe também muito a confiança nel-

3, le. Huma alma devota , que naõ fentia em íi ainda mais que

„ femelhantes defejos , fe confolava com efta confideraçaõ: Se-

nhor, que he o que pertendeftes de mim, quando me chamaftesl

3, Quando por mim morreftes , quando por mim nafcefles ? Ne-

„ nhuma outra coufa [em falta , JenaÔ JalvaçaÕ : darme o voffò

,, Ceo, e voffa gloria. Pois Senhor, fe quando eu ainda nem defejar

„voIJos bens fobia , 7nefiz»éftes tanta mercê, como he po/Jwel que

„ agora, que eu as defejo, mas negueis? E com ifto ficava confo-

„ lada. O que pertendiaera avivar os defejos, e afínn efperar

3 , com muita confiança a perfeição ; e com muita humildade,

,, oração, e perfeverança 9 bater ás portas do Pay das mi feri-

as, cordias.

317 3,Enc5mendolhe oreceyode huma recahida depois

3, de tantos chamamentos. Chama o Senhor ás vezes com mi-

„ mos., ás vezes com caftigos, e tudo faô mifericordias ; mas

5> elle fabe o termo de noíías maldades: e por ventura feja a der-

3, radeira a primeira, que tornar a commetter. Algumas almas,

aquém

J5

Máos effcitos da

recahida na cul»

ta.
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„a quem Deos tem chamado,e tem em íua caía por fuas.induzidas

5 ,
pelodemomoomi confiança nas misericórdias deDeosanti-

;, gas , fe paflaõ ao bando do inimigo , com intenção de tomar
„ logo , e naõ morrer neílepaíío : defejando como máo Profe-

„ ta Balaam morrer morte de juftos , e viver vida de peccado-
„ res. Mas por juftos juízos de Deos lhe fuccede , o que fucce-

„ deoaos dous filhos de Elimelech,deque faz menção a Sagrada
„ Efcritura. Eftes por huma fome, que houve em Belém terra

„ Santa , fe foraõ a Moab terra de gentios, naõ para morar, fe-

3 ,
naõ, utperegrinentur ibi, como peregrinos, de paíTagem, pa-

„ ra paííarem a fome , e tornarem á terra de Deos. Porém de
„ repente os tomou a morte no lugar, que efcolheraõ para paf-

„ far parte da vida. Ifto mefmo fuccede aos que, citando na
3 , terra Santa da graça, com a fome dos feus appetites fe paíTaó

„ á terra da culpa, naõ para alli morrerem, mas com intento

„ de fe tornar. Permitte Deos por feus juftos juizos, que a hi os

„ tome a morte de repente, e acabem em feus peccados;porque

„ de ordinário quem mal vive, mal morre: nem he digno de tor-

,, nar a morrer na terra fanta,quem quiz fahir-fe delia para viver

,, na perigofa Região de Moab, digo, do peccado , compreben-
3 , dendo-o aquelia terrível fentença de Jeremias : Plangiteeumy

,, qui egreditur, quianonrevertetur ultra\ me videbitterram na-

„ tivitatisjua\ Ghoray ao que fe íahe, porque nao tornará mais,
„nem verá a terra onde nafceo. Aquilão bem empregadas as

„ lagrimas ; porque por ventura fe hum fe aparta de Deos, e da
33 fua Igreja , ou da terra dos vivos, onde nafceo huma, e mui-

H tas vezes por graça , morrerá morte temporal , e eterna, fem
„ tornará ditofa terra, que deixou, e defprefou.

318 „ Coníideremos, que fe porventura huma vez tor-

„ narmos a pôr os pés na terra dos vicios , nos enlaçaremos ,

„ e poremos em oecaííaó de nunca nos apartar deli es. Por tan-

„ to nao tenhamos por feguro o viver cm eftado , em que nao

3, queiramos morrer. Defatino he fazer detença hum fó dia de

„ vida em lugar, onde naô queiramos, que nos tomaífeamorte;

3, que por ventura aquelle dia íerá o derradeiro, ou o principio

5 > de perfeverar no peccado fem fim, e fem remédio. E perten-

,, dendo ter dous Paraifos , hum na terra carnal , outro no Ceo
3 . celefiial , os perderemos ambos. Affim fuecedeo a hum Er-

,3 mitao muito penitente, e muito favorecido de Deos. Vio em

Caíb raro de ha
Ermiuõ.

re=
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„ fervilo , nem amalo a elle, fenaõ fervirnos, e amamos a nós;

? , que íe eu o naõamo pelo que elle he
(
que he todo o bem ) fe

3 , naõ pelo que hepara mim, efte amor he interelíeiro. Naõfe-

j, quer affimamadoobomJESUS , íenaõ por fi, femmaisal-

„ gum intereíTe; porque elle he ©verdadeiro amor, Seeunao

3 , heide íervir a Deos, mais que em quanto me dá goftos , nem
„ grado, nem graça. Nefte livro, que lhe mando, veráasrepof-

„tas das duvidas, que me pede: particularmente de como ha

J5 de ter Oração , e apoftura, e compofiçaõ do corpo , quando

3, orar ; a qual deve íer aquella, em que acharmos mais diípoíi-

,,çaó para o eípirito poder orar; porque também íe o corpo

3, eítáopprimido , o eípiritonaÕ le levanta; porque faô amigos

„ unidos. Mas naõ feja a compofiçaõ tal , que traga fono 3 ou

,3 frieza ao eípirko , &c.

312 Era acérrimo em defender a neceífidade, que todos

tem da Oração mental ; lembrando-fe
,
que era ponto princi-

pal da Regra, que profeííava, o meditar de dia , e de noite na

Ley de Deos. Efíe confelho cumpria taõ exactamente 5 que pa-

ra naõ faltará fua execução, vivia entre os Religioíos, como
íe para tratar com elles eftivefíe auíente. E como o defeito de
ouvir era grande , o mais tempo fallava ío com quem podia fem
vozes explicar-fe, e íer bem percebido no interior do feu co-

ração. Por cauía do mefmo defeito, lhe era mais que aos ou-

tros Religioíos neceííaria no Coro, eaclos deCommunidade a

attençaõ; porque mppoílo lhe naó íer poííivel accómodar-fe com
as vozes dos companheiros, reparava para os movimentos, ac-

çoens , e ceremonias , e as feguia com uniformidade aos afíif-

tentes. Naobfervancia das ditas ceremonias era taó pontual , e

tanto defejaVa acertar em todas, que havia feito concerto com
hum Religiofo, de rezar por íua tenção huma Ave MARIA
em cada huma das vezes, que o emendalfe ; de forte

,
que efta

Janta promeíTa também íe entendia, fe lhe fizeíTe o beneficio de

lhe advertir em toda a matéria a mais ligeira falta.

313 Com outro Religiofo havia feito outra meritória

convenção, de íe eíperar hum a outro com cerro final exterior,

para fe naõ eíquecerem de Deos. Confiftia o final em pôr hum
braço fobre outro em forma de Cruz : e era deadmirar a fomma
alegria, que moflrava nas occaíiotns, que lhe ânticipavaõefta

lembrança j defejando todos ve»r, quando elle fazia eíla acção pe-

la
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ia graça, de que era acompanhada, e pela fumma devoção, que
infundia. E ainda que depois de fe entregar àquella vida quafi
Angélica, reprimia de tal modo as paixoens, que tudo no fem-
blante parecia ferenidade de animo ; com tudo cuflava-lhe mui-
to a fofrer, que algum Sacerdote, ou Irmaó, porcoftume, dei-
xaííe de fazer profunda inclinação ao dizer- fe o Gloria Patri ;

ou que nasceremonias faltaífe á perfeição neceíTaria : o que tu-
do naícia do grande zelo

, que fempre teve da honra de Deos, e
particular amora virtude da Religião.

3 14 Bailava empregar os olhos nos que íe defcuidavaõ
de obrar na prefença de Deos perfeitamente, para ficarem
emendados, e compungidos ; íendo hum dos maiseftimaveis
abonos da íua fublime virtude os effeitos maravilhofos, que
produzio em differentes íogeitos. Os que fe encómendavaô na
fua Oração , eraó de tal modo bem fuccedidos, que os diflblu-

tos na vida fe con vertiaó para Deos , e os menos perfeitos me-
lhora vaô de tal modo, que chegavaõ a merecer opinião defantí-
dade. Muitos foraõ os Religiofos

, que com meritória emula-
çaõ lhe feguiraÕ o exemplo , e o imitarão no rigor das peniten-
cias

; fendo elle o Miniílro das confifíbens de cada hum, eo Di-
redor de todos.

315 Da fua eícolafahiraõ muitos, que com as auíteri- Re]l
.

giofo, a qol
dades da vida, e fantos progreíTos até a morte , haõ defervir de
fingular ornamento ánoíTa Hiíloria, quando no tempo dos feus
traníkos fizermos delíes memoria. Os mais iinalados difcipu-
los deite grande Meítre foraõ os feguintes Religiofos, eítima-
dos todos por veneráveis : os Padres Frey António da Luz , Fr.
Francifco de Azevedo, Frey Diogo de Saó JOSBPH, Frey
António Homem , Fr. Manoel de Mello, e outros, queufavaõ
dos feus coníelhos , e erao da fua Oríçao continuamente favo-
recidos. Aos que viviaoauíentesaconfeíhava, e dirigia por car-

ta^ cheyas de eípiriro , que fe conflituem naô fó digniííimas de
eítimaçaõ

, mas de que os Leitores as imprimaõ na memoria pa-
rabém regularem as fuasacçoens : e ainda que muitas correm já
eftampadaf, comtudocomo poderia fucceder, que os livros, em
que vem algumas, por caufada fua muita antiguidade, houveíTem
de faltar ,e as Chronicas das Provindas faó os Archivcs, em que
fe guardaõ todas as fuás memorias, poflo que já ouvidas , e re-

petidas
j fempre transcreveremos aqui algumas das ditas cartas,

qua

t

utilíou eonv

doutrina.
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182 Chronica dos Carmelitas
que contém direçoens para as almas no caminho da perfeição.

Seja a primeira huma,que efcreveoa certa peíToa tocada de efpi-

rito de penitencia , exhortando-a a que fe aproveite dos auxí-

lios Divinos , e proíiga nos bons propoíitos , a que dera princi-

pio , a qual fielmente copiada he dotheor leguinte.

CRATA IV
iobre a per-

íeverãça no
bom piopo-
fito.

316 „ f~^\ Efpirito Divino more nefla íua alma , que

,, V_>/ he Mefíre ííngular de todas as fciençias , e

3,detoda a fabedoria do Geo. Doutrina íua parece, aquemof-
„traneíta carta. Eíie conhecimento, eefte arrependimento ef-

„ feitos feus parecem ; pois fe parecem tanto com os que fez San-

53 to Agoftinho no livro das luas confiíToens , eníinado por efte

3 , foberano Meftre. Peçolhe muito agradeça a efte Senhor tan-

3 , tos mimos em pago de tantos desferviços, como diz
,
que lhe

3 3 tem feito : efte agradecimento com humildade fera hum meyo
„ muito efficaz para confervar as prefences mercês recebidas , e

„ ainda receber outras de novo ; porque naõheo agradecimen-

3i to das mercês recebidas outra couía , fenaõ huma chave, com
a, que abrimos íeus thefouros, para delles largamente fermos ri-

^, cos de outras vindouras. Lembrelhe, quantas moftras efte Se-

3 , nhor tem dado do muito, que lhe quer , edequanto defeja feu

33 amor. Encommendolhe também muito a confiança nel-

3, le. Huma alma devota , que naõ fentia era li ainda mais que

3 , femelhantes defejos , fe confolava com efta confideraçaõ: Se-

,3 nhoYy que he o que pertenâefles de mim\ quando me chamaflesi

„ Quando por mim morrefles , quando por mim nafceftes ? Ne-

}} nhuma outra coufa fem falta , fenaÔ falvaçaÕ : darme o voffò

jyCeOi i vofja gloria. Pois Senhor, fe quando eu ainda nem defecar

„voffos hens fobia , ?nefizkèftes tanta mercês como he pojjivel que

,3 agora, que eu as defejo, mas negueis? E com ifto ficava confo-

,, lada. O que pertendiaera avivar os defejos, eaííimefperar

3 , com muita confiança a perfeição ; e com muita humildade,

,, oração, e perfeverança 3 bater ás portas do Pay das miferi-

3, cordias.

317 3, Enc6mendolhe o receyo de huma recahida depois

3, de tantos chamamentos. Chama o Senhor ás vezes com mi-

„ mos;, ás vezes com cafíigos, e tudo faô mifericordias ; mas
,,ellefabeotermo de noífas maldades: e por ventura feja ader-

3, radeira a primeira*' que tornar a commetter. Algumas almas,

aquém

~~
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„a quem Deos tem chamado,e tem em íua cafa por fuas,induzidas

„ peioderaonio^com confiança nas miíericordias de Deos anti-
5,gas, fe paífaõ ao bando do inimigo, com intenção de tomar
„ logo , e naõ morrer nefte paíío : defejando com o máo Profe-

„ ta Balaam morrer morte de juftos, e viver vida de peccado-
„ res. Mas por juftos juízos de Deos lhe fuccede , o que fucce-

„ deoaos dous filhos de Elimelech,deque faz menção a Sagrada
„ Efcritura. Eftes por huma fome, que houve em Belém terra

„ Santa , fe foraô a Moab rerra de gentios, naõ para morar, fe-

3 ,
naõ, MperegrineMur ibi 9 como peregrinos, de paíTagem, pa-

„ ra pafTarem a fome , e tornarem á terra de Deos. Porém de
„ repente os tomou a morte no lugar, que efcolheraõ para paf-

„ far parte da vida. Ifto mefmo fuccede aos que, eftando na
3, terra Santa da graça, com a fome dos feus appetites fe paíTaó

„ á terra da culpa, naõ para alli morrerem, mas com intento

„ de fe tornar. Permitte Deos por feus juftos juizos, que a hi os

„ tome a morte de repente, e acabem em feus peccados;porque

„ de ordinário quem mal vive, mal morre: nem he digno de tor-

,, nara morrer na terra fanta,quem quiz fahir-fe delia para viver

,, na perigofa Região de Moab, digo, do peccado , comprehen-
3> dendo-o aquelia terrivel fentença de Jeremias : Plangite ewn,

,, qui egreditur, quianonrevertetur ultray nec videbit terram na-

,, tivitatisJua: Choray ao que fe íahe, porque naõ tornará mais,
,,nem verá a terra onde nafceo. Aquilão bem empregadas as

„ lagrimas ; porque por ventura íe hum fe aparta de Deos, e da
33 fua Igreja , ou da terra dos vivos , onde nafceo huma, e mui-

»i tas vezes por graça , morrerá morte temporal , e eterna, fem
„ tornará ditofa terra, que deixou, e defprefou.

318 „ Coníideremos, que fe por ventura huma vez tor-

„ narmos a pôr os pés na terra dos vicios , nos enlaçaremos ,

„ e poremos em occafiaõ de nunca nos apartar deli es. Por tan-

„ to naõ tenhamos por feguro o viver em eftado , em que naõ

3, queiramos morrer. Defatino he fazer detença hum fó dia de

„ vida em lugar, onde naõ queiramos, que nos tomaífe a morte;

5 , quê por ventura aquelle dia íerá o derradeiro , ou o principio

„ de perfeverar no peccado fem fim, e fem remédio. E perten-

,, dendo ter dous Paraifos , hum na terra carnal 5 outro no Ceo
3 . celefiial , os perderemos ambos. Aííim fuccedeo a hum Er-

jj mitaõ muito penitente, e muito favorecido de Deos. Vio em

Cafo raro de h5
Ermitão.

é

re^
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184 Ckronica dos Carmelitas

,, revelação , como hum grande falteador
,
que andava

[

"*

, , daquelle lugar , teve tao heróica dor dos íeus peccados, quan

„ do morreo, que logo foy levado ao Ceo. O Ermitão > antes

„ fanto , vendo ifto , diíle : Se affim fe dá o Paraifo do Ceo a

„ quem gozou taô bem o da terra , eu para que me mato com

3 ,
penitencias ? Irey gozar do Mundo, e lá no fim me converte-

3 , rey. Indo com eft.es intentos fem ordem, e tao danadosf, che-

„ gando a paliar hum rio, aponte fe affundio, e elle juntamente;

„ e aííim íe afogarão todos feus intentos : alli fe perderão todos

„ feus ferviços , e penitencias , e fua alma , antes fanta ; por fe

„ fahir da terra Santa á terra de Moab, e dopeccado, ficou nel-

,
, la , e fe condemnou. Cafo laftimofo, e digno de fer chora-

}) do com lagrimas de fangue, como diz Jeremias: Chorayao

„ que Je fae ,
porque nao tornará mais. Com intento de tornar

„ fahio elle ,
porém lá ficou : cafo para íe fentir , cafo para íe

„ arrecear, cafo para temer. Acolhamonos ao bomJESUS, que

,, com os braços abertos nos receberá, abraçando-nos com íeus

,, pés em a Cruz , como a Magdalena ,
pelas lagrimas, pela ora-

„ çao, pela penitencia, e digamos comhuma alma fanta: Noti âi~

„ mittamte, tiifibenedixeris mihi;Nzô vos deixarey Senhor, nao

„me fahirey de vofla cafa,até que me lanceis aquelía benção, on-

5, de íe incluem todas as bençoens : f/inde abençoados de meu Pay

a, a receber o Reyno ,
que vos eftá guardado defde o principio do

j5 Mundo ,
que be a gloria. Rogue ao Senhor por mim , e lá

„neíía fua communicaçaó com o EfpofodoCeo meta huma

„ petição minha, e he, que me dê lagrimas para chorar meus

„ peccados paíTados , e graça para nao commetter outros. E íen-

„ do cafo , que haja perigo de commetter algum, antes que che-

„ gue a efíe paflo, me atraveflem tantas lanças de fogo , que

„ logo fe confuma a vida. Ifto peço, ifto rogo, ifto quero , ifto

j, me alcance, e nao haja falta , que eu nao faltarey também nas

„ minhas fracas oraçoens.

319 Outra carta igualmente digna de apreço pelos fau-

daveis documentos ,
que contém , efereveo a duas Religiofas

amantes da reforma regular ; exhortando-as a terfó com Deos ,

e nao com ascreaturas a fua continua converíaçaó. He do theor

feguinte»

320 „ Mi-
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32° » A/f In^as irmãas em Chriílo, o Efpirito Santo

,5 JLVX more neílas fuás almas, para que fejaõ fem-

„ pre hum jardim de delicias do amoroío cordeiro , ChriítoJE-
3 , SUS, Eípofo leal, e verdadeiro, Efpoíb fuave , e fermofo,

„ Efpofo fiel , e amorofo das almas , onde defce a ter feus rega-

3, los , como elle confeíTa : Dãicia me& ejje cumfiliishominum.

„ Ainda que fe entende ifto de todas as almas Santas
, particular-

„ mente falia das Virgens puras conforme aquelle dito da Eípo-
3 , fa : DiUclus meus mibi, & ego illi , qui pafcitur inter Mia. En-
3, tre os Lyrios fe apacenta, nas almas das Virgens tem feus re-

„ galos , fuás delicias , e íua gloria. E por iílo diz bem
, que o

,, Efpofo para ella, e ella para o Efpofo; porque fe efte amoroío
a, Senhor he a gloria de huma alma pura, também huma alma

„ pura he para elle gloria : e para iíTo quer na íua Igreja ter jar-

„ dins de lyrios, digo claufuras de Religiofas Virgens , e puras,

„ apartadas , e fechadas a tudo o que naõ he de feu goílo
j para

3, que aííim nas íuas almas limpas , e deípejadas de tudo o que he

a, terra, e cuidados delia, tenha lugar a íeugofto, como elle

3, revelou a huma alma fanta, dizendo ; Quefó no coração de Ge-

„ trudes (Religiofa pura , eftando ainda na terra, ) e no Santiffi-

„ mo Sacramento) achava lugar afeugoflo^ eeflavaá/ua vontade.

,, Na verdade os que vivem no Mundo, andaÕ taõ cheyos das

„ coufas da terra , e trazem os coraçoens taõ entulhados dos cui-

, , dados delia , que ainda que o eípofo queira ter lugar a feu gof.

a, to, o naõ pode ter; poisas coufas do Mundo lho naõ daõ.?

3, e parece eftá entalado , e contra feu goílo. Pois para ifto haja

3, claufuras de almas puras , e apartadas da terra
,
para ter nellas

., lugar, e juntamente delicias. Ifto quer dizer Freira em latim,

3, Sanãimonialis. Santo quer dizer coufa apartada da terra, e Mo-
3, nialis, couía folharia. A Religiofa, que naõ he tal, faz grande

- aggravo ao Eípofo. Efíar fechada ao Mundo com grades de

, ferro , com muros de pedra, e ter toda via o Mundo lá fecha-

, do no coração pela affeiçaÕ , pelos defejos, e pelos tratos,

3, efiranha-o muito Deos.

321 A noíía Santa Madre Therefa conta , que tendo hu-

3, ma converíaçaõ (que devia naofer ma ,
pois ella era Santa)

3 , Chrifto com huma vifaõ lhe dera a entender,que lhe naõ agra-

dava tal ami fade.ConfeíTa a Santa,que a affeiçaÕ lhe fazia crer,

naõ fer a vifaõ verdadeira. Mas o Eípofo que naõ goftava de

Tom. II.
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1 8 6 Chronica dos Carmelitas
,, ella ter aquella amifade, e a queria toda para íi ; eftando huma

„ vez fallando , vio hum Sapo , que vinha para onde eftavaõ,

,, de lugar, donde fe naõ podia efperar tal animal: e aílim pare-

„ ce foy coufa ordenada por Deos para a fazer cahir na conta ,

„ como cahio. Mas o íer Sapo, o com que lhedeo a entender, o

que pertendia , que era naò ter converfaçaõ, nem trato da ter-

ra , tem myfterio ; porque efte animal nella fe cria , e quanto

„ mais tem delia, mais feyo, e abominável he. Bem moílrou

,, aqui, quaõ afquerofas , e nojentas íao para elle as almas Reli-

„ giofas dadas ás converíaçoens do Mundo.E quaõ rigoroíamen-

„ te haja de caftigar, moftrou no caftigo, que fez em a mulher de

3, Loth, depois que íahio de Sodoma, a qual naõ tornou lá com

„ os pés, íenaõ com os olhos; e poriflbaconverteo emeíratua

„ de íal. E para que em íal ? Diz Santo Âgoftinho
,
que para da-

,, qui tomarmos fabor. O íal ifto faz nas iguanas, e efte íal da

„ eftatuaifto ha de fazer nas almas, dandolhes fabor, quero di-

,,zer, íabedoria, para que fique íabendo quanto Deos eílranha

3, tornar ao Mundo com os olhos , com o coração 5 com os cui-

j, dados, com aaffeiçao, e tratos: huma alma, que delle íahio,

,, aprenda a fer do numero das Virgens íábias , de quem diz o

,, Evangelho, que Intraverunt cum eo ad nuptias , &cíaujaefl

„ janua. Serraraó-íe a tudo o que he Mundo: e que lhe ficou dif-

,, ío ? Ficarem com o Eípofo gozando deíeus Divinos defpoío-

,, rios , defeus regalos, e favores efpirituaes; que elle dá muito

j, bom lugar aquém lhe dá lugar a elle nocoraçaÕ defocupado

,3 do Mundo. Dá grandes regalos a quem lhos dá a elle, que he o

„ que diz a Eípoía : DileBus meus mihi , & ego illi , e bem o ex-

„ perimentao as almas , que eíquecidas do Mundo, fó trataÕ do

„ Eípofo, como lemos nas hiftorias.

322 „ Cuidaõ os mundanos , que íenaõ pode viver fem

3, trato , e converíaçaõ do Mundo. Diga-o a Magdalena, que

, 5 efteve trinta annos no deíerto fem converfaçaõ de gente. Di-

„ ga-o o outro Ermitão, de quem conta Severo
,
que efteve no

„ monte Sinay fetenta annos , fem converfar com os homens^

„ antes fugia delles, por mais diligencia que punhaõ por lhe fal-

ai lar: e a hum que alcançou ifto
,
perguntando-lhe a razaõ,

„ porque fugia tanto da converfaçaõ dos homens , reípondeo :

Quem hefrequentado^ e vifttadcidos homens , naopódejervifi-

tado dos Anjos, Difíe bem» % àffim he ; porque elle devia ter

as.

•

*V
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-,, as viíitas dos Anjos, vivia fem as dos homens. A Magdalena

„ porque naõ faliava com a gente , íete vezes no dia era viíita-

„ da dos Anjos. O Bautifta porque deixou aconverfaçaõ dos

„ homens , gozou da de Deos , como elle revelou a hum Ab-
,, bade , dizendo, que na cova , onde elle vivia no deferto, fia-

ria eftado o mefmo Deos. Ditofa troca! Efta lemos dos

,j Santos , efta naõ querem os mundanos, pois naõ querem dei-

„ xaro Mundo. Deos naõ foffe companhia ta5 contraria, como
„ he a do Mundo. Naõ fallo eu ainda das vilitaçoens viíi veis* co-

3 , mo tiveraõ muitos Santos , que delle fe apartarão , íenaõ

3 , das almas, que apartadas do Mundo, e perdidas as faudades

J5 delle , vivem em continuas faudades do Geo. Oh que rega-

3 , los recebem naconverfaçaõde Deos , ena oraçaõ! Eftes naõ

,3 merecen^ os que querem gozar dos regalos do Mundo.
323 „0 Senhor, que he doce Eipofo, terá por fua mife-*

3,ricordia eníinado bem a voflfas Reverencias efta verdade.

3) Queira elledarlhes muita da fua graça para ferem morada fua*

3 , que. fendo-o, elle pagará muito bem a poúfada, comocoftuma

3, fazer. Vejaõ aquelle regallo,quefez ânoíTa Madre Santa The-

3 , rèía : entre outros eíle particular pelo bom agazalhado , que

„ lhe fazia. Conta ella que coftumava diade Ramos commun-
a, gar; e coníiderava como osJudeos, depois de levarem a Chrif*

3 , to noflb Senhor , ,e o meterem na Cidade com tanta honra ,

a, rtenhum houve , que o convidane a jantar : tal he o Mundo,

a, taes feus favores : aqui paraõ: de maneira , que foy neceflarro

3, ao bom JESUS hir jantar a Ephrem, que cuido he huma le-

3, gua , ou naõ fey quanto. Eâ Santa com efta confideraçaõ da

3, deícortezia dos Judeos commnngava , e o recebia, dizendo:

3, Senhor ficai-vos comigo , jantay hoje comigo , já èjue osJudeos

a, vos nao querem. Foraõ taõ agradáveis ao Eipofo eftes gaza-

3,lhados, que huma vez commungando 5 ficou em hum rapto

3, fuaviííimo , e pareeialhe quéeftava banhadaem fangue , e era

a, grande a fuavidade. Entaõ lhe difle o Eipofo : Vez» aqui, bem

3 , te pago com efles regalos osga&albados , que mefazjas , e afftm

33 quero que o fangue , que derramey com tantas andas , e afflic-

nÇoenS) gozes tu cem tantafuavidade, egloria. Aíflm façaõ

3) minhas irmãas em GhriftoJESUS. Efte Natal communguem
3, com efta coníideraçaõ , dizendo : Meu bom JESUS, que nao

3, tendes lugar , nem volo âao na eflalagem : Non etat eilocus in

Tom. II. Aa % diver*
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a diverjorio. Vedes aqui Senhor efta vojjà Efpvja ? Abri Se-

i, nhor efte peito , evtray mflas entranhas , toma)io lugar , que

,. mais vos convêm , affèntaivos nefte coração> > tomaypefle âefta

„ a/w* , * dbj* <w/>o: íw<fo wí entrego 5 porque tudo he voffo.

>,Peço também minhas irmãas, no íangue do Cordeiro > me

„ queiraõ fazer participante de fuás oraçoens , &c.

.

§. ih. '

De alguns maramíhofos effeitos dafua Oração applicada em be-

neficio de diferentes pejfoas.-' *~
!

r. .. , ..

324 I "\ Ignos de particular memoria foraõ os effeitos

JL/ da Oraçaõ defte fervo de Deos , que com ad-

miração, e utilidade experimentarão os moradores das terras,

ondeelle refidira. Em todas acontecerão portentos merecedo-

res de gloriofa fama , efpecialmente nas villas de Moura, Vidi-

gueira , Portel, Villa de Frades, Colares ; e nas Cidades de

Évora , Beja, e Lisboa, que gozarão por mais tempo a aífiften-

cia detao íanto VaraÔ. Confta, que nas povoaçoens nomeadas

fe reconciliarão entre íi > e trocarão em amizade as difcordias,

mais de quatro centas peíToas inimigas* que perfeveravaó em
ódio ; naõ fó vencidas da efficacia , com que o Venerável Pa-

dre as perfuadia j mas patrocinadas da Oraçaõ» com que a favor

de cada huma recorrera ao Author da paz. Foy também conhe-

cido o effeito da fua Oração na grande reforma de coftumes, que

naquelle tempo tiveraó os moradores da villa de Moura
j
por-

que fendo eftes por natureza beílicofos , e aproveitando-íê ce-

gamente das liberdades milhares , he confiante que viviaÔ com
dííloluçaõ. Porém o Venerável Frey Eftevaó intercedendo , e

empenhando fe com o Senhor , para que nefta fua Pátria preva-

lece/Te a virtude , feguio-fe á fua Oração huma taÓ notória feli-

cidade aos taes moradores , que bufcando a Deos , e deteftan-

do, o que naõ era dòfeufervíço, vieraô a fer exemplares, e

ainda íaõ conhecidamente devotos.

325 Huma pefíba Secular de conhecida nobreza , àefe-

java compor a vida em cal forma , que houvefle de feguir o efta-

do da mayor perfeição. Para elle fe difpunha , porém não aca-

bava de. executar o intento* porque as dificuldades, que fe lhe

propunhaó/lhe cauíavaÕ moleftia tâo fenílvel3 como fe efliveíTe

'< pade-

Iv(
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padecendo dores agudas. Para eíFeituar os feus bons defejos

,

íe valeo das Oraçoens do Venerável Padre Frey Eftevaõ, c pal-

iados poucos dias, vio em fonhos, que hum Religiofoda Ordem
do Carmo fazia do Ceo dous tiros de fogo , hum para fua caía,

outro para a de certa peflba , com quem tinha razão de parente-

fco. Acordou alegre » e teve logo fentimento interior, que o
Religiofo era o Venerável Padre: e íuccedeo que fe verificou a

viíaõ, no que fe vio em ambas as peífoasj porque feguindo as inf-

truçoens do mefmo fervo de Deos , fizerao numa vida perfeita,

e os levou o Senhor para íi ( comoaríirma o Efcritor do preíen-

te caio ) colri huma morte fantijjima.

326 Em huma grande inquietação de efpirito > que pa-

deceo hum Religiofo de certa Ordem , fe provou bem o quanto
o Senhor obrava pelas Oraçoens defte feu amado fervo. Con«-

íiftiaa affliçaõdo Religiofo em ver, que havia negocio forçoío

de feus parentes, e que para beneficio de muitos convinha , que
elle o tomalTe á fua conta , porque de outro modo fe perderia

com irremediável prejuízo. Mas como era efcrupulofo, e con-

ííderava
, que de nenhum modo fe devia embaraçar com negó-

cios feculares , viftô que precifamente o perverteriaõ do fervi-

ço da Religião , valeofe das Oraçoens do Venerável Padre Fr.

Eftevaõ. Foy couía maravilhofa ver, como o Senhor porhum
caminho naõ eíperadó , e com promptidãõ mayor do que cabia

no tempo, tudo remediou em tal forma 5 que o Religiofo ficou

livre da inquietação , os parentes remediados , é a virtude da

Oração do medianeiro muito acreditada.

327 Mayor foy o prodígio, que com juramento dado

em juízo depozTriftaÕBarbofa de Carvalho , criado delRey, c

feu Miniftro , morador nefta Cidade de Lisboa na fua da Oli-

veira. Começou o demónio a períeguir de tal modo a fua cafa,

que naõ fó inquietava a gente dèlla, e a vizinhança com horroro-

fos eftrOndos, mas paíTandod feu furor aexceflbs, chegava amo-

leftárcom pancadas a elle , e a fua mulher. E depois de mortifi-

car muito a huma filhado mefmo Çavalhero ( que era exempla-

riiffmana vida , e noscoftumes J lhe fez vifivelmente travefTu-

ras, qiiç naõ cabiao na efphera natural ; até que hum dia a tirou

por violência de caía , e a encaminhou para o lugar de Belém,

donde a livrou Deos de hum notável precipício. Depois de mui-

tos Exorcifmos , que fez o Padre António da CoÓa, Capcllao

Acode í

affliçaõ

pirito.

huma
de eí»

Prod/gío ^ «•
perirretou Trií«

taõ Batbola.
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de D. Álvaro da Sylveira, por fer Sacerdote de virtude, e de
grande eípirito; vendo que as perfeguiçoens continuavaõ , c

os terrores crefciâõ, bufeou ao Venerável Padre FreyEftevaõ

(que entaõ aíTlftianefte Convento de Lisboa ) dando-lhe noti-

cia do feu notável trabalho, e eíperandoque pormeyodefuas
oraçqens o houvefle o Senhor de aliviar , porque jâdefte Santo

Religiofo íe referiaõ maravilhas. .

328 Exhortou-o o fervo deDeos, para que ao mefmo
Senhor ofFereceíle aquella mortificação, elheprometteo, que
portaõ notória neceíridadeorTereceriaá Virgem NoíTa Senhora

todo aquelle mez ( que era o de Novembro ) a Coroa, que lhe

coftumaya rezar, Suecedeo pois que no fim do mez fe ouvirão

na cafa gemidos, e outros íinaes de fentimento, dados pelo mef-

mo demónio: ereftituindo ao dono delia por modo naô efpera-

do huma caixa de óculos, quelheeícondera; dentro delia vi-

nha hum eícrito , que fe entendeo fer daquelle inimigo , cujas

dicçoens eraõ mal formadas, com falta de letras , que faziaõ as

palavras quafl fem fentido , começando humas, e naõ acabando

outras. Conheceo Triftaõ Barbofa de Carvalho, que efíe por-

tento obrara o Senhor por efificacia das oraçoens do feu fiel fer-

vo ; e rendendolhe as graças por tao eílimavel benefício, o
Venerável Padre, lhe refpondeo, que fe naõ fi afie do demo?
nio, porque havia de tornar ; masque rezafle certa devoção ,

que lhe enfinou ; e efliveíTe feguro, que naõ fó ficaria livre dos

damnos, mas totalmente vencedor de quern os caufava.

329 Com eífeito aíTim acontece© ; porque dalli a alguns

tempos tornou o demónio a inquietar a cafa; mas aílim que fe fa-

zia a devoção , ceflavao os eftrondos , até que com efte remédio

ficarão todos livres daquelle porfiado inimigo. Para dar mais

luftre á prefente noticia, poremos aqui huma carta , que o nof-

lo Venerável efereveo ao mefmo Triftaõ, na qual lhe infinua

alguns confelhos dignos de reflexão , e he do theor feguinte.

-

33° »» C~*\ tfjpírito Santo more nefla fua alma , eem
Vw>/ toda eíTa cafa, para que nem efpiritos ma->>

>, lignos a empeçaõ com fua malícia , nem efpiritos do Geo fal-

,, tem com o feu favor. A devoção contra efte inimigo íe ha de

„ fazer ás Chagas de Chrifto NoíTo Senhor ; ás quaes fe acolhia

3) o B. SaÕ Bernardo 5 quando fe via aeofTado defta fera befta . e

„ave
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„ ave de rapina Satanaz : Quoties âiabohs mihi injiãiasparat

3 , ( diz o Santo ) confugio ad vulnera Dei mei , &fugit : de mo-
3 ,
do que fugia como pomba perfeguida do falcão íeu inimigo

„ mortal. Pois aqui nos acolhamos: e dizendo o derradeiro Pa-
:, ternofter^ e Ave MARIA , que fe lhe offerecerá ao lado , fe

,; dirá a Ave MARIA á Virgem Noíía Senhora, para que nos

,3 recolha nelle como porteira da Sanãa Sanãorum , onde fique-

3, mos íeguros. He devoção de importância. Eu naõ faltarey

33 também em huma Coroa , que digo á Virgem NoíTa Senhora
„ todos os dias , e entrará efia caía nella por todo efíe mez. Naõ
,, trate com elle por modo de graças , que he mal feito : trate-o

3, como inimigo noffo, e de Deos 5 com ódio capital; que ahi ef-

3, tá o ódio bem empregado , e naõ no próximo
, que por mayor

3, peccadorquefeja, pode ainda vir a fer grande Santo. Mas eíTe

3 , blasfemo s e pay das mentiras 5 inimigo declarado de Deos,

a, e dos homens , tratalo como quem he. O Senhor feja em to-

33 dos , &c.

331 Depois que o demónio fe aufentou de todo , e dei-

xou livre a cafa, mandando o Senhor delia ao Venerável Padre
por efcrito os agradecimentos do recebido beneficio, elle lhe

refpondeo da maneira feguinte. ,, Louvado feja o Senhor, que

3, taobom he , taõ Sábio, taõFiel, e taõ Verdadeiro em todas

3, fuás coufas; taõ Poderofo, etaÕ Mifericordioíb, quenosdeo

3, huma Mãy taõ Poderoía 3 que juntamente foíTe fua, para que

3, tudo podefle. Naõ dá Deos trabalhos para matar, para provar

3, fim: que fer amigo de Deos fona bonança , nem grado, nem
3, graça : Verus amor dejpejtíris nonfumit , dizia hum Santo.

3, Quando eu via que o demónio tantas vezes nos íabbados fazia

3, mais força , onde tanta devoção hádeíla Senhora, fempreme

3) pareceo , naõ havia de deixamos taõ boa May, íem acodirnos

a, com ajuda contra taõ cruel, e fedorento carniceiro. Louvado

3, feja o Senhor
, que[tal Mãy nosdeo. Invocada feja em o Se*

35 nhor tal Mãy, etaõ fublimada Creatura. Ella nos valha 3 ella

3, nos ajude. Amen.

332 A hum menino dedozeannos 3 que no de 16160
Marquez de Vil la Real trazia em feu ferviço 5 fobreveyo huma
tão mortal enfermidade de febre aguda em Lisboa, que naõ

obftante íer de taõ pouca idade, ofangrarão no termo de quatro
horas três vezes. Como o Marquez o amava muito , e via que o

pe:

C A R T A Vir
Ao meímo
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mento.
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perigo era evidente, efe naõ podia vencer por meyos humanos;

lembrando- íe ao mefmo tempo das maravilhas, que fe referiaô

do Venerável Fr. Eftevaõ, valeo-fe do Prelado,rogando-lhe que

lho mandaffe a cafa. Aílim que chegou á cama do menino, e logo

que por íatisfazer aos rogos do Marquez refou dous Evange-

lhos, íe defpedio ; ficando ainda o enfermo taõ quebrantado,

que a todos fe reprefentou haver chegado ao ultimo termo da

vida. Mas ao fahir da porta, voltou para dentro, e fallou,como

fe naquelle inftante tiveíTe alguma revelação , dizendo aos cir-

cunftantes , que confiaííem em Deos , porque o menino havia

de melhorar. No mefmo ponto defpertou o enfermo com íínaes

ta6 firmes de recobrar faude , que as teftimunhas do fucceíTo co-

meçarão a dar vozes de alegria , dizendo: Milagre, milagre, que

o menino eftáfao. Tudo depoz o Marquez com algumas circunf-

tancias pertencentes ao melmo portento.

333 A Manoel Pinheiro de Macedo, Cavalleiro da Or-
dem deChrifío, eThefoureiro da Tapeçaria deiRey, morador

no Caftello defta Cidade , livrou das terribiliííimas dores , que
lhe ficarão de huma grande queda. Balthaíar Alvares Cirur-

gião delRey o curava,e íem que os remédios obraíTem nelle com
a defejada efficacia, íó melhorou depois que o Venerável Padre,

rogado do meímo enfermo, lhe refou hum Evangelho na San-

cnftia defte Convento, onde o bufcou trazido em braços. Suc-

. cedeo pois , que refíituido á faude , mediante a Oração do Ser-

vo de Deos , foy por feus pés pa*a cafa , dando ao Senhor as gra-

ças pelo beneficio, eacclamandoa virtude do Venerável Padre.

334 Naõ menos admirável foy oprodigio, queexperi-

to™" de" Dona memou Dona Mariana da Sylva , filha de Roque da Sylva de

Efcovar, Cavalleiro Fidalgo da caía de Sua Mageftade, morador

em Lisboa. Ao mefmo tempo que padecia huma grave efqui-

nencia, lhe fobreveyo huma erifypela de qualidade taõ mali-

gna , e de taõ infoportaveis dores , que defconííados os Médi-

cos , chegarão a dizer, que fó de Deos lhe poderia vir o remé-

dio. Nefta affliçaõ recorreo ao Padre Frey Eílevaõ, mandan-

do-! he rogar, que por caridade a vieíTe ver : o que fazendo o

fsnto Varaõ, afíim que lhe refou algumas oraçoens, e lhe poz

fobre opefcoço ofagrAdo Efcapuíario,immediatamente a enfeiv

ma o moveo fem dores ; fendo que até alii de nenhum modo o

executava. Continuou milagroíamente a melhora, até que a en-

ferma

Mariana da Syl*

^a«
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ferma ficou de todo reftituida á faude : pofto que com a fuave
penlaó de reíar cinco vezes o Padre noíTo,e Ave MARIA,
com grande confiança , em memoria da lançada, com quefoy
abertoo Sjcrofanrolado de ChriftovAííim lho mandou o Vene-
rável Padre FreyEftevaõ. Poreítas, e outras íemelhantes ma-
ravilhas , que confiaô do livro da íua vida , todos , ainda antes

da morte» lhe reconhecerão o merecimento, e acclamaraõ a San-
tidade.

:

335 D

CAPITULO IX.
De algumas particulares virtudes fuás ; edo modo > com queas

praticava entre as Çreafuras.

efe"
Da fua vara humildade'.

Ando principio ás virtudes , que efte fer-

vo de Deos exercitou , efereveremos an-

tes das outras a profunda , e verdadeira

humildade, que em todas as fuás acçoens deo a conhecer , e fez

imitar. Bem moflrou, que era legitimo diícipulo de Chrifto, por

que fempre entre os outros julgou deli, que era menos; fazen-

do defta heróica virtude tal apreço
, que pelas demonftraçoens

exteriores , e pelos afFeclos das palavras , lhe chamavaõ ge*

ralmente o Santinho, Por caufa defta virtude, moftrava andar

fempre pelos pes dos outros Religiofo?, querendo fer abatido, e

delles defprefado: efe em algum, ou em outra peíToa eftranha,

reconhecia íinaes de agazalho, que parecefTem honras, dizia que

eraõ feitas a bum faço de palha. Quando fabiaá rua , eíentia,

que os Seculares pela veneração, que lhe tinhao , lhe chegavaô
a cortar o habito , e a fazer outros femelhantes extremos, pedia

ao Companheiro
, que de nenhum modoospublicaíle>confef«

landolhe muitos defeitos próprios , para lhe perfuadir, que todo

aquetlebom conceito eraalheyo do feu merecimento.

336 Fazia gofto, de que cada hum dos mefmos Religio-

fos lhe ád vertiífe as faltas, que nelle notaíTe , e delias pedia a to-

dos perdaô , lançando- fe por terra nas portas, por ondepaffa-

vaõ ; tudo fem aífeótaçaõ, mas fô com intento de livrarrfecom

Conceito qoe áe

h fazia:

Chamado o Íííb»

Saa« Jinmílfáí

çceni em no»
ires que to»*-
vá.

'hm
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ertastiimúliaçoensdos perigos, a que andaó fogeitos , os que fe*

guem o eftado ^aniayoir perfeição. Pareceadolhe acertado o

eonfelbode leu Meftre o Venerável Prey Luiz de Granada, que

era fazer- fe fila do çapaío* porque nao lhe occorria modo de

melhor- exaggerar o feu defejado abatimento. Por lhe parecer

que os miniííerios mais humildes do Convento erao osda cofi-

nha , muitas Vezes pot fua livre.vontâde a varria^ lavava a lou-

ça , e punha a cafa em limpeza, fem perdoar aos hombrosotra-

balho de carretar íobre elíes a agua necefTaria, e o mais que fe

orTâiecia para alivio dos ferventes.

1337 Eftá virtiljde trazia elle no coração, ou na vontade

para a executar , e nao íó no entendimento para a conhecer; pois

âo mo&> de a ter , mê para a íegúir, mas íó para nella faíkíá nao

fe fegue utilidade , antes grande prejuízo ás almas. Ao virtuofo

Padre Frey Luiz da ApprefenEaçaõ , com quem o fervo de Deos

fe confeíTava , diííe hum dia em prefença de outros Religiofos:

Muitos ha> que todos fe empregaõ em dizer de fi, que Jaohuns

grandes peccadokes, equ&naQ preftdõ para coufa alguma: po-

rém fe outrem acerta de lho dizer , naõfalta mais que desafialc:

&s taes naõ tem verdadeira humildade > fenaõ fingida , efalja. E
replicandolhe hum, dizendo; que bailaria que os taes foliem

havidos por menos perfeitos naquelia virtude, refpondeo: Ap»

provo o dito em cafo, que o tal naÕobre>} nemfolie comfingimento}

mas também digo , que louvo mais o obrar as virtudes , que o we-

ibafbificar jobre ellas. f s !

338 Se lhepediao aíguma coufa, do que cabia na fua pof-

íibilidade , e o nao executava logo, avaliava eíTe defeuido por

hum grande peccado , doqual com muita humildade pedia per-

dão. Aifim aconteceo hum dia , em que o Padre Sancriftaô lhe

rogou , que tomafle á fua conta o fazer huns ramalhetes para os

altares.* e porque fe demorou por caufa de outras oceupaçoens*

quando advertio nefta falta, foy logo bufear ao Religiofo, e

proílrado a feuspés, como fe contra elle houveífe comettido

humagraviíTima culpa, lhos beijou, íegurando-lhe, que daili em
diante, com o favor de Deos , teria huma notável emenda. Em
outra occaííaõ pedio a hum irmão Corifta , que lhe puzerTe

hum pé fobre o rofto, e lho pizaíle bem. Quanto mais o Re-

ligiofo recufava fazcllo , tanto elle mais in&ava, para que nao

duvidaíTe tratalo com defprefo :. e porque de outro modo o osõ

í
.

j
r
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podia vencer, lhe diíle : Irmão meu , naõhaqueter efcrupulo*

Saõ Francifco fez, o me/mo , imitemo-lo nós* Vendo finalmente,

que naõ confeguia o intento , fatisfez o deíejo, que tinha de fe

ver abatido, com fe lançar por terra , e beijar ao Coriíla os pés,

tendo por certo, que nelles fe exaltavaé

339 Sendo pois neíks , e outras acçoens de humildade

taõ extremofo, tudo fazia com tal eípirito , e tanto a tempo,

que nunca houve maliciofo, que nelledefcobriíTeapparencia, e

muico menos alguma realidade de hipocrifia* Outras miude-

zas podem os curiofos ver no livro da fua vida , que todas

provaô fer a fua virtude taÕfólidá, como admirável. Neíta

matéria em beneficio de quem lhe deíej a imitar a humildade,

tranfcreveremos aqui algumas cartas fuás, cada huma das

quaés he documento digno da mais reverente attençào. Seja

a primeira, a que efcreveo a huma Senhora, que procurou ou-

vir a fua doutrina, e elle lha adminiftrou na forma feguinte.

340 T) Emdito , e louvado fejà o Omnipotente , que

J3 aííim fe rende ás almas humildes, eíingellas, e

„ foge das almas foberbas* e refolhadas. Dos humildes, diz Sao

,, Dorothéo , que íaõ como as arvores carregadas de fruto , que

„ o mefmo fruto as abaixa, e lhes abate os ramos. As efpigas,que

3 , eftaÕ bem gradas , echeyas de grão , o final he citarem incli-

s, nadas para a terra ; aííim os que eftaó mais viíkados de Deos ,

„ e tem recebido mayores donsdelle* andaô mais humildes, e

„ dos mefmos dons tomaõ oceafiaó para confundir-íe mais, e

„ andar mais temeroíos. Saõ Gregório diz , que aííim como o

„ que recebe empreitado grande quantidade de dinheiro, íe

„ alegra com o empreftimo , aííim também o fobrefaita o cuida-

,, do de o haver de pagar, e fica bem temperada a alegria do

3 , recibo com o receyo de naõ poder cumprir a feu tempo

3 , com a obrigação; defta maneira os íervos de Deos quando

„ mais recebem, entaõ fe conhecem por mais indi vidados, e

3 , íe tem por mais obrigados a ferviloj e parecelhes que naÔ cor-

„ refpondem as mayores mercês com mayores ferviços , nem a

„ mayores graças com mayores agradecimento?. Vêm, een-

3, tendem , que qualquer aquém Deos houvera dado o que lhes

3, deo a elles, o ufara melhor. Efta he huma das confideraçoens,

3, qne os traz muito confundidos ; ver , que naõ fomente lhes ha
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CARTA IX
A'ctrca da ít ci-

rna vinudc.

Chronica dos Cmmclitas
, de Deos pedir conta dos peccados commettidos, mas também
„ dos benefícios recebidos. Sabem, que aquém dá muito, mui-

„ to lhe pedirá; e a quem mais entregou, mayor conta d2rá, co-

3 , mo Ghrifio diíTe no Evangelho. SaÔ Macário diz, que os fer-

3 , vos de Deos fe confidéraõ com os dons,que delle recebem, co-

3 , mo depoíitarios, e thefoureiros, que tem a fazenda de feus Se-

3, nhoresj aos quaes naõ vem va gloria com a fazenda, pois naó

„ he fua : antes andao em temor , e cuidado da conta
,
que lhe

„ haõ de pedir delia 5 íe por íua culpa íc perder.

Em outra parte diz.

.

"\ yf"Inha irmãa , engana-fe comigo. Naõ fou5J

,, JJVJLtaõ humilde , qne deixe de lheefcrever

33 por eflesrefpeitos , que cuida, a íaber, por naó verem minhas

3, íantidades. Minhas necedades , iíTo pode melhor dizer , mi-

3, nhãs friezas , minhas ignorâncias. Se alguma coufa aconfe-

33 lho, ou digo de virtude, logo cuida, que eu o faço? Bem
3, aviado eítá o cuidado 5 e a imaginação. Eu também eftou

3 , bem aviado ; pois dou occafiaõ a fe cuidar de mim outra cou-

„ fa do que há. Vós meu bomjESUS, diante de quem naó cabe

3, engano, fabeis quem eu fou , e íabeis minha intenção. Minha
irmãa, poreícrevereífss couias

, que leyo em livros, ou me>3

„ parecem bem, naó imagine, que asfaço, naõfeengane. E
33 íe faço alguma coufa , Deos fabe de que maneira : hora diílo

,,não trato. Somente quero por amor das Chagas dejESUS,
3, amor doce das nolTas almas , que fenaõ engane comigo , nem
,3 faça alardes de virtudes imaginadas em íeujuizo, defte pec-

„ cador : como ella tem elTe feu juizo dotado de fingeleza do

„ Divino Efpirito, cuida como tal, coufas do efpirito. Sejaaf-

„ fim, já que o Senhor lhe deo effe rheíouro de cuidar de todos

„ bem. Lance tudo a bem ; mas naõ feja para o andar dizendo;

„ porque entaõ cuidaõ os outros, e ficaõ com opinião do que

3, por ventara naó he. Gadahumporíi cuide, e imagine, que
„fe tiver efta imaginação íimples do Divino Eípirito , todo o

,, corpo fera refplandecente , e naõ haverá engano , nem have-

„ rá refolho.

342 33 Ditofaa alma , bem afortunado o efpirito, que af-

„ fim he favorecido do Divino Eípirito .* bemaventurada a

3, pomba fimples , a quem aquella Divina Pomba aíllm tem en-

rique-
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„ riquecida. Aqui eftá toda a noífa riqueza: na intenção boa de
„ cuidar de todos bem, e fazer todas as obras com boa inten-

'

„çaõ, ordenadas fempre ao íerviço deJESUS , queefteheo
3 ,
efmalte de ouro, que lhe dá o preço. Sem ella as obras naõ íe

„ podem chamar boas, nem de preço, pois lhe faJta efte, que
„ he o preço de todas dias. Bem pode huma andar veftida de fa-

3 , co, e burel, e outra de algum panno bom: éter eira mais me.
,, recimento, que aquella, por refpeito da intenção; porque efta

„ pôde fazelo por naõ dar penas a feu marido , e occaíiaô de po-
,, der tomar outros amores : porém com huma vontade muico
,, prornpta ha de desfazer-fe de tudo, fe fouber, que he íerviço

$ d^Deos, ou dahi fe fegue oíFenía fua. Naõ fallo em vaidades

,, fuperfluas , e demaíias; naõ fallo em maícaras , de que algumas

„ mulheres ufaõ defeus unguentos, que iho naõ me parece pôde
,, nunca fer aceito ao Senhor , nem haverá marido, que tal quei-

3 , ra a fua mulher. Fallo de veftido honrado, limpo, e bem con-

,, certado; que quando por eftaoccafiaõ fefaz, entendo pode ter

„ mayor merecimento, por refpeito da intenção, que a outra

3 , veftida de faço, onde a intenção naõ he taÕ forte. Perdoe

3, minha irmãa, que cuido hey fido perluxo no exemplo : mas hc

3, taõ neceílaria efta boa intenção, em quem trata defervira

„ Deos, que tudo he neceíferio para o declarar bem. O que que-

,„ ro he me perdoe o atrevimento de me querer fazer taÕ Meftre,

,, naõ fendo ainda diícipulo, em fim heefcrever, já que quer que

3
,aíTimofaça.

Diz, mais em outra parte.

343 >s f~\ Efpírito fanto more neíTa alma comoSan- crat,a jt-

s, V_>/ gue deJESUS redimida , e com o feu amor íbbre a mef-

5, penhorada. Quero logo tirala de hum piedoío engano, em que w,a materia
r

,, cuido eftá acerca de mim , como mofíra na fua carta. Eu naõ

3 , tenho revelaçoens , nem trato com Deos , taõ particulares, co-

„ mo na fua parece cuida de mim. EíTes mimos faz o Senhor a

„ quem o tem bem fervido * e he bem puro: mas a mim? a mim?
a, NaÕ digo mais, fouhum Religiofo, quedefeja falvar-fe; eque

3, afiim aconteça a todos, e que ninguém íe perca ; mas efTas vi-

,, ímçoens , nem eu as mereço, nem as quero, fe nao forem pa-

3 . ra gloria do Senhor. Lá no Ceo as efpero para fempre da fua

„ Divina Mifericordia com o favor da Mãyde Mifericordias.

$> Peça

m



.

Fasia ® re?fína

que acôfiídhava

i<>8 Chronica dos Carmelitas

CARTA XI
fobre o deía-

pego dos bês

do Mundo.

„ Peça ao Senhor me dê hum eípirito taõ valerofo , que rompa

,, por todos os contraítes defta carne , deite mundo, edefiead-

3 , veriario infernal o demónio, inimigo cruel, befta fera , e inía-

„ ciavel 5 que nunca fe farta de nos fazer mal. E íe cá, onde tem

„ o poder fobre nós taõ limitado , he taô tyranno
,
que fará no

„ Inferno, quando ficaõ já de todo por fuás as miferas almas.

§. H.

Da efpeciaãdãde, com que amava 3 efazia amar a Deosl

344 TVT P amor ^e ^£0S» e deíapego do Mundo foy

jJN taõ extremoío, como veremos nas acçoens,

que nos moftraráa Hifíoria. Fazia o meímo , que aconfelhava,

naõ fó por palavras, mas por efcritosj perfuadindo fempre as

peflbas de fua obrigação,que poramor de Deos fe deviaõ deixar

os parentes , e tudo o mais, quanto era creado : e para que conf-

ie mais claramente aíingularidade de eípirito do fervo de Deos,

aqui transcreveremos duas cartas fuás, feitas para fenhoras, que

íobre eíla matéria lhe pedirão confeihos. Huma he do theot

feguinte.

345 >» f~\ Eípirito Santo more na alma de V. m. para

, 5 V^/ que com a luz da fua graça fe defengane de

,, quem he o Mundo , e tudo quanto nelle ha i fejaó parentes,

3 ,fejaÕ amigos, tudo tem fuás faltas; íó Deos he amigo ver-

3 , dadeiro , em quem naõ ha, nem pôde haver falta; amigo leal,

„ a quem em todo o tempo , e. a toda a hora achamos com os

35 braços abertos. Minha irmáa, na hora da morte, quedefeja

3
, boa , naò lhe podem ler bons os parentes , antes fe poramor

3 , delles fez alguma couía na vida fóra do ferviço de Deos, entaõ

3, lhe fera bem grande impedimento para a fálvaçaõ, Só a Chrií-

„to j eá Virgem fua Máy ha de achar , eelfes fomente íhe pó-

„ dem fer bons; por ifíb com efie Senhor fe abrace agora na vida,

3 ,
para que o ache na morte. Naõ fe inquiete defordenadamen-

te poramor dos parentes , trate-os com caridade por amor de

, Chrifto, mas naõ faça por feu refpeito coufa contra Chrifto.

Eíleja muy conforme com a vontade defte Senhor; tome cu-

3, do como da fua mão. Seoirmãoanaõquizer, nem os netos,

„ Chrifto a quer , e neile tem irmão, e netos, e tudo. Naõ fe ma-

3 , te, naõ fe inquiete> que as coufasi do Mundo fazem como quem

3 , íaõ. Diz»

33

3
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DíZj outra carta.

LI l'

)j"\f Inha irmãa faz bem de defejar contentar

>j -LVJL fomente ao fermofo, amorofo , graciofo,

„e verdadeiro EfpofoQiriftoJESUS: fó aeilefervir,eporel-

j, le fervir a todos, mas fora delie nenhuma coufa , antes lança-

5j das. Ponha-fe todo o Mundo emhuma forca, que ailim oti-

„ nha pofto Saó Paulo, Seja parente, fejaadherente; como o
a, naõ vir na bandeira de Chrifto , he inimigo; naõ tenha que fa-

„ zercom elle : i/To me parece he íeguir a bandeira do Cordeiro.

*, E como o Mundo j a Carne , e Diabo trazem a fua levantada

>, contra a do Cordeiro , de força haõ de encontrar-fe; por iífo

„ armar bem compaciencia }e pedila ao Capitão ChriflojESUS,
si que naõ faltará com as armas aos Soldados.;

347 Bem íevio a conftancia defte Venerável Padre no
ferviço de Deos , quando na villa de Moura feus irmãos , e pa-

rentes padecerão os trabalhos, que ainda hoje faõ memoráveis*
Por occafiaõ de huma morte, que alli (e fez , tanto padeceo toda

a geração dos Coteis , que andou por muito tempo arraftada , e
fugúiva. Succedeo pois fer o morto hum Cavalhero da mefma
villa com amigos poderofos , donde reíultou, que entre alguns

parentes do Venerável Frey Eftevaõ degolados em eftatua en-

trou hum feu irmão: de forte, que aífim defte , como dos mais

parentes ficarão as fazendas confi içadas , e elles defíerrados. Tu-
do fofreo aquelJe Santo varão com tal firmeza de animo, que era

para admirar, naõ fó a neutralidade, com quefallavanos taes

íucceíTos , mas os alentos , que poreícrito pcrfuadia aquém ti-

nha razaõ forçofa para os fentir. O mais he, que quando o occu^

paraõ para lhes valer nos feus livramentos, por haver já concilia^

dona Corte hum grande refpeito, e por envolver eftacaufa mui-
tas razoens de caridade, elle íe eximio de tudo

,
por naõ trocar o

ferviço de Deos pelo dos homens. Porem naõ ficou efía fineza

fem remuneração
;
porque o Senhor, que tem a feu cuidado os

defempenhos da obrigação dos juftosjnfundio no coração de D.
Aleixo de Menezes Arcebiípo de Braga , e Vice-Rey de Portu-

gal , hum taõ efficaz defejo de patrocinar efte negocio, que íem
o Venerável Padre lhe fallarnelle , o tomou á fua conta , e o poz

fcorrente , intervindo também para efta felicidade várias pef-

foss illuftres, que ao mefmo fervo de Deos conheciaõ , e pelas

uas virtudes o amavaõ» 34$ Com

-

carta xii.

á cerca de la

bufcar ió a
Deos.

31: Ji

Confluíeis no
ferviço de 0ígi»

Remuneração q
teve peta lua fir-

meza de animo.
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2co C/irónica dos Carmelitas
348 Com eftas mortifkaçoens , e com outras muitas, que

padeceo na Religião, ás quaes o Eferitor da íua vida chamou

àffrontas , e por modeftia deixou de as referir ,/augmentou para

com o Senhor os merecimentos. He de crer , que teria naõ

pouco , que padecer entre os menos prudentes ,
quedefeftimaõ

as finceras acçoens da virtude, como íe foíTem defeitos da boa

capacidade j
porque nOs difFerentes génios , dos quaes fe com-

põem huma Communidade, nem todos fe unem para fazer juízo

do bem, nem o Prelado fe livra de cahir , como homem, nos en-

ganos, que o induzem a obrar mal. O certo he, que teve muito

que fofrer ; mas fempre com tanta reíignsçaô na vontade Divi-

na , que eftimava as injurias por mimos Co Ceo. Deixando os

cafos domefticos , e fallando de outros mais públicos , bada re-

ferirmos o feguinte. Eftando no Convento da Vidigueira fou*

be , que o Prelado dera palavra de empreftar ao Mordomo de

huma fefta alguns ornamentos , e peças ricas pertencentes á noí-

fa Igreja. Ecomo havia preceito com ceníura do Prelado mayor,

para fe naõ empreftar para fora coufa alguma daquellas, lembrou

eile ao Prelado a obrigação que tinha, e fazendo-a o dito Prela-

do manifefta ao Mordomo ,
juntamente lhe negou depois de

lembrado , o que antes fém advertência lhe promettera.

349 Inftou o empenhado da fefta com o Prior, e vendo

que o naó poderá vencer ;
porque o fundamento nao era capaz

de contrariedade , conftandolhe também que o zelofo Frey Ef-

tevaò fora a occaíiaõ de fe fruftrar o feu empenho, rompeo no fe-

guinte defatino. Vencido de cólera o chamou de parte , e o deí-

compòz de quantas palavras injurioías lhe fuggerio o demónio:

as quaes o Apoftolico varaô deo ouvidos , e as tolerou mais co-

mo morto , que como mortificado : de íorte , que o mefmo ag-

greífor da irreverência ficou por íi próprio convencido da fuma

paciência, com que o Venerável Padre mudamente o reprehen-

dia. Sendo depois omefmo Padre obrigado a referir o íucceíTo,

a quem porjuftos motivos o devia perfeitamente faber , ufando

primeiro de huma heróica repugnância, e naõ podendo depois

refiíiirá obrigação , cedeo da fua vontade , e fe explicou em tal

forma , que as íuas palavras faÕ eflkazes argumentos de huma

admirável perfeição : Atègora ( reípondeo ) lhe naõ dey conta

deftas cou/as, por temor, que o meuJESUS me privaria da con-

folaçaõ interior , que as palavras daquelk homem me caufarm.

3 Seja
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S'ja o Senhor para fernpre louvado : muito alegre , e contente ejtou

de padecer com elk. Queiramefua Divina mifericordia dargra-

ça ) para que /empresem quanto viver ^ fofra com alegria.

350 Mas ainda que nada fentia, quando íemelhantes in- SSus'^/."
jurias eraõ dirigidas á fua própria peíJoa, com tudo nao podia

tolerar, que a outras peílbas virtuoías fe fizeílem ou afrontas, ou

coufa alguma, que lhes caufaíTe efcandalo. Então depondo a pa-

ciência de Cordeiro, moftrava ferocidade de Leão , nafcida do
Zelo contra os inimigos do bem eípiritúal: e quando naõ podia de

outro modo acudir, por quem obrava com o coração em Deos,

e íabia que por ferviço deite Senhor padecia contradiçoens 3 e

trabalhos , naó ceifava de o confolar, e darlhe esforços para

profeguir o bem começado. Nas aufencias davaosfeusconfe-

Jhos por cartas taócheyas de efpirito, como faò todas as íuas. So-

bre eíla matéria transcreveremos huma eícrita a certa crea-

tura devota , que tinha muito que fofrer 3 e lhe acodio com a

confolaçaõ da maneira íeguitte.

351 33 f~\ Efpirito Santo more fernpre em fua alma \ e CARTA xm
„ V-/ lhe communique muito de iua graça , para íobre o def-

5, que com fua luz veja o que lhe importa para bem o fervir, e prezo, que fe

3 , com íua fortaleza ponha tudo o que conhecer por bem, era dasperfeguí*

3 , execução; e aflim conhecendo bem, e obrando-o, vá fubindo çoés doMús

3, de virtude em virtude, até chegar ao monte Santo de Sião da

„ gloria amen. Minha irmãa em ChriftoJESUS, muito me ale-

3 , grey com a fua cartâ:e ainda que fernpre folguey de ler as fuás,

3, agora particularmente me coníolou efta pelas novas , que me
3 , dá dos mimos , qoe o Senhor lhe faz. Grande mimo he o da

,„ perfeguiçaõ, e grande o conhecelo por tal. Em particular ef*

j, ia fua , pois fe parece tanto com a de Chnfto JESU Senhor

„ NoíTo
,
que fem o merecer , já lhe chamavaÔ endemoninhado,

3, já doudo , jácomilaô. Ah meu bom , e amadoJESU , quaõ

3, ditoía hea alma
, que por voífo amor padece muito! Que ain-

5 : da qne feja falfo , entaõ fe parece muito mais comvoíco.

352 ,, O demónio naó fofre ver caminhar para o Ceo as

3, almas: logo trata de lhe impedir o caminho, logo toca a cai-

3 , xa contra ellas, logo fe põem em armas, logofaem osfeus fol-

,3 dados ferindo, ou com a lingua,ou com as mãos. Porém Deos,

3, que tudo pode 5 a quem de verdade fe jecolhe á íua bandeira,

Tom. II. Ce 9) aífim
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5 , aííirn defende , que faz, que todos efíes golpes cayaÕ fobre o

3 , mefmo inimigo, comendo-ie, e roendo-íe de pura inveja ,

3) por ver que as almas devotas , como pedras preciofas, com ef-

3, tes mefmos golpesficaõ eículpidas, e lavradas, para ferem col-

3, locadas no edifício foberano da eterna Bemaventuranca. Pa-

3 5 ciência , com muitas graças a DeosNoíTo Senhor , que tudo

3, permitte para mayor bem noíTo. Continue muy amiúdo com a

3, converfaçaó do bom JESUS, recolha-o emíbaalma, e dei-

33 cubralhe íeus trabalhos, que ainda que elle os fabe muito bem,

„ folga de nós lhos lembrarmos com humildade, e reconheci-

,3 mento de noíía fraqueza, e pedsrmos-lhe remédio, comoa
,, único remediador de todos eiles. Rogue muito de coração ao

„ Senhor, faça muitos mimos, e mercês a todos eíTes, que a

,,períeguem, e que lhe dê paciência 5 e humildade verdadei-

3, ra, e abrace- íe de coração com tudo que vier, porque tudo

33 vem de fua maõ , e tudo elle permitte ; ainda que venha por

„ meyo de inimigos , e por caminhos contrários a Deos 5 elle o

3, permitte, enaõ fe move huma palha lem fua vontade.

353 „ Cuido quer o Senhor provar agora eíTa fua humil-

,, dade, com que taõ ordinariamente fe confelTapor peccadora,

„ que o tem já tomado por titulo. Quando eítaconfiffaÓ 5 eopi-

„ niao
, que hum de íi tem, naíce de verdadeira humildade , fol-

„ ga muito, quando lhe chamaõ peccador; porque vê conformaã

a, os pareceres dos outros com ofeu. Que confeíTarmeeupor

., mayor pçccador do Mundo , e nao fofrer, que mo digaÔ, nao

, , he verdadeira humildade , antes leva foberba. Rogue ao Se-
„ nhor, já que me deo a conhecer efta verdade, me dé a abraçar-

,,mecomella, ecomprilla perfeitamente. O melhor meyo para

„ hum vira fer Santo , he o fofrimentodeíías perfeguiçoens , as-

„ quaes fe levaô bem , conhecendo-nos a nós, quão merecedo-

,3 res fomos de todos nos perfeguirem
, pois nós perfeguimos

„ com ospeccados ao Creador de tudo. E fe huma alma fe conhe-

a, ce bem, e vê que por feus peccados merecia eílar debaixo dos

„ pés dos demónios no inferno, ferida, golpeada, e perfeguida,-

a, atormentada, e deíprezada delles , fofre muito bem as perfe-

„ guiçoens das creaturas , e tudo lhe parecem mimos em com-
„ paraçao do que merecia. Ao feu ConfefTor por nenhum modo
>a encubra nada: naõ queira mais credito, que para com Deos*

Outra
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re a me/mg matéria,

Efpirito Santo more fempre em fua alma

„ vycom particulares crefcimentos doféu amor.

j, Oh quem alcançara muitas lagrimas para desfazer todo o hu-

,, medo, que ha neíte coração
,
para poder atear nelleoamor

,, deJESUS! Elle me fejaJESUS, amen. EíTe deféjar , e pedir,

3, nao livramento de trabalhos , fenao paciência para os íofrer,

5 , he doutrina do Meftre do Ceo GhriftoJESUS. Os trabalhos

;> naò fomente nos grangeao grájndé premio no Ceo, mas ainda

,, nos feguraõ o caminho para elle. Diz Saõ jeronymo , que o

,, navio denoiTa alma no mar defte Mundo , onde vay fazendo

,, fua viagem para o Ceo, na bonança fé perde, e nos trabalhos,

3 , e tormentas fe afTegura. Os que vaó para a índia, na tormenta

,, fe perdem , e com bonança vaÕ feguros : mas em hófks almas

3, he pelo contrario , que a bonança paraellas he tormenta muy
,, perigófa , e nella fazem naufrágio de ordinário.

355 o A vida defcançada traz comíigo viço , e vicios^

5J e aíTim ás mais profperidades da terra. Daqui vinha que os

3, Santos em pago dos í^rviços , que tinhãô' feito a Deos, lhe pe-

,, diaõ trabalhos. Santo Agôftinno dizia: Senhor^ aqúiine abra-

fyzMy 5 aqui cortaf^ è naQ meperdoeis. Job, exemplo da pacien*

3, cia, no meyo de fuás mayores defconfolaçoens, e trabalhos, di-

3, zia : Quemforaiâx>
'

âitofoi tfue poderá acabar com' Deos mt

„ defpacbàrahuffiapttiçaÕ, e ficaria confòlado. Pois faibamos,,

3, que petição he tf dê hum homem taõ a ffligj do' ? Ut non parcat,

34 que me não perdoeV que riao tenha dó dè mim, quecorte , que

5) abrazd -Aífrm o fewremos diícipulos de Ghrifto ;' porque nos

5 i feguraó o caminho do Ceo pára o alcançarmos , enosacref-

$ centaô a Coroa para reynarmos. Dizia Saõ Gregório : Qut

3, mayor-mercê fa£ia Deos ahúmá peffoa em lhe darpaciência

yi para fofrer trabalhos , que emihe tirar o? me/mos trabalhos;

„ porque em tirando-lhos^flcaem perigo de fe efquecer de Deos,

e' fe perder : e fofrendo-os com paciência , fica fubindo ao

,mefmo Deos, pór quem os íofre, e reíebeíidõ grandes favo-

3 , res , e prémios.

356 „Naó tem lido,minha irmãa,e conhecido o eftyloscom

a, que o Senhor trata os feus, que he com mimos , e com açou-

,, tes , alternando eftas coufas , para que nos açoutes naô desfa»

Tom, II. Ce 2 ^leçad
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,,leçaõ , e nos mimos nao fe enfoberbeçaõ ? Os bemexperi-

„ mentados nas couias do Senhor , mais eílimaõ os trabalhos ,

„ que os regalos ; porque quando recebem eftes, ficaõ obrigados

3, a Deos, e naquelles lhes fica Deos obrigado a elles. Note bem
„ifto; que fe Deos regala, e faz mimos aos feus, he para logo

5 , fe porem á paciência. Comecemos por Çhrifto no Jordão, taó

,, favorecido do Ceo. A voz do Padre o acçlamou por filho

5 , muito amado: o Efpirito Santo em forma de pomba defceo

>5 fobre íua cabeça; tudo favores foberanos. Porém logo foy le-

„vado do Efpiritc ao deferto para íer tentado , para jejuar, e

„ paífar tantas noites , e dias fem abrigo, nem regalos huma-
nos. A Virgem Nafla Senhora : vem o Anjo darlhe a embai-

, xada da Santiííima Trindade ; concebe do Efpirito Santo em
fuás Entranhas o Filho de Deos, taõ cheya de graças a porém

„logo a manda caminhar pelas! montanhas de Judéa avifitar

,5 Santa Uabel.

357 O nofTp Padre Santo Elias no deferto: traz-lhe hum
3, Anjo de comer; porém logo p manda levantar, e caminhar

$, quarenta dias.-Surge,grandis ^n
f
im tibi reflat v/>.NaÓ vos man-

„ da Deos de comer,naõ vos faz çegalos para eftardes descança-*

„ dos dormindo, fenaõ para caminhar , e trabalhar. Os demais
3j Santos, e fervos feus por ef}a eftrada (orao : por iíTo efteja

4, neftâ doutrina bem, e tome tudo da maôdo AltHfímocom

„ humildade , e faça-fe forte com oraçoèns. O confeího de co-

^,mp fe ha de haver naquella matéria, tome-o com Ghrifto cru-

3^ cificado : e eu lhe peçiirey
, fce dê o que!he importa,. Rogue-

,_,
lhe V. m. também me governe, e conforme a fua vontade, e:

^ leve da fua mão 4 eem fua graça \S mas que feja pelas brazas do
yi In ferno ; porque çom íua graça tudo podérey . O' iicofa tro»

3, ca, p felice commercio , ó grande BemaventuranÇa ! Ghegar

M huma alma a fer toda, todamorada de JESUS! Que fendo elle

» toda a Bemaventurança, cheya delle a alma devota,, fica toda.

jBemaventurada. Ah minha irmãa
, quem» poderá obrar aílím,

,3 çomo;fallo ! O Senhor feja comigo , e me.dèefpkito;para lhe,.

>,faber entregar o coração de todo , detodo^detodb. Amen.
.20 : i :

.

'." :
- - •

i
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Do amor , que teve ao Jeu próximo , e ào muito, que ô exercitou

com 0$ pobres.

358 r? Xtremofa foy a caridade do Venerável Pa-

i|

iííi SÊ

_ dre Fr., EftevaÕ para o feu próximo. Fez con-
Pajr

ftl
pobreí*

ceito, de que tudo, quanto a feu refpeito obrava , era naõ fó por
amor de JfiSU Ckifto , mas feito á mefma peíToade Chrifto.

Principiando pelos contínuos benefícios
,
que delle recebiaõ os

pobres^ devemos affirmar, que delles foy hum amantiffimo pay.
Km todos os Conventos, em que aííiftio depois da fua ultima vo*-

caçaã, teve fempre á roa conta o cuidado precifo na faítentaçaõ
dos ditos pobres: deforte, que fendo outro o porteiro, elle era o
que na portaria lhes repartidas efmolas. Para elles as adquiria e& Ja

e

/
e

J JjJ^
mo para família propriamente fua , e nunca fedavaaí conhecer dd,et

--

mais alegre, que nas occaíioens, em que os podia fatisfazer com
abundância. No Convento da Vidigueira teve principio efte feu

fanto exercício. Continuou no de Lisboa com igual efpirito:de

forte, que naõ fó diftribuia as efmolas com os quechegavaõ á

Portaria
, mas a muitos , que fe envergonhavao deas pedir ; e a

mulheres recolhidas , que andavaõem hum rol, mandava quot-

idianamente por miniftros fieis o neceflario fufteintow «

359 Pebsimefmos miriiftros mandava viíitar , e levar

prefentes aos prezos dos cárceres, e tambrrn aos das galés , e
com tanto aceyo

, quecaufava admiraçaõà O virtuofo Padre Fr.

Luiz da Apreíentaçaõ refere
, que algumas vezes^o vira eftar

compondo os taes regalos paraos prezos com tanta curioíidade,

e primo'? ,

»

que parecia irem^pam;a prefença de alguma peíToa da
mayor eMinçaõ; porique aléní do precifo concerto', bs cobria de
flores, e ramos cheirofos j e o recado , que dava ao portador, era

o feguinte : Dlz,ey-ã effes meus- irmãos y que o Santiffimo Sacra-

mento lhes manrfa efiabaridwd^
a quem^hiao tal regalo vrefpotfdia: Manâò-oa meu 'SenhorJEòU
Chriftm"l}a porção^ que lhe punhaõ na mefa , logo a partava

riuma parte para dar aos pobres, á qual chamava o)quinhaÔ âe Tirava d

Cbrifló:- -dizendo, que naõ era bem deixarlbe os femfobejos. Até
eftando enfermo fazia a mefma-rêpartiçao. O allegado Padre

A prefentaçaõ préfenciou, que eftando elle na cama porcaufa de
moleílía , e trazendoihe hum pequeno frango , tirauo melhor

del-

Regallos ^fheã
mandava*

lefi

» lhes dar.
P£

,
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delle , e o poz fobre huma fatia de paõ. Comeo o mais, e di-

z.endo-lhe Q Padre porque naó acabava tudo , viítoíer taõ pou-

Ico , refpondeo , aliudindo a hum pobre, e ao impedimento, que

tinha para lhe naõ repartir as efmolas : Efte bocadinho , Padre

meu , he para o menino]EWS,]á que lhe naúpoffo dar ihaís.

360 Quando pelos caminhos , ou pélas ruas encontrava

;pç>bres, lhes fazia tanta fefta, eomo fe vi ííe alguns Embaixado-

res do Ceò. Se tinha chagas, punha-fe de joelhos; elhas beijava:

e quando as via em alguns enfermos , depois de executar aquel-

la meritória acçaõ, agradecia muito a Deos a mercê de lhe na6

fazer participante de femelhantes males. Alíim acontéceoem

huma occafiaõ s em que vio huma mulher pobre com orofto lai-*

timofamente ferido \ ecjuafifem figura. Então com os^Mhõs no

Ceo exclamou, dizendo: $efjborr donde vos mereci eu naõ me

dardes ífle mal 3 e darde-lo a efla pobre l Potpentura^naettnho

eu peccados , que o merecia P. tor vzntura naõfora iflojufiocaf-'

iigo das minhas ct^pml s?b .

-

361:B i Naõ fo£i ia ver aiâlgum pobre (em camifa, coníide-

j*sndo quenaÕ tinha huma íó , ;e que elle poííuia duas v as quaes

coníervava, por naõ faltar á obediência do Prelado, Querendo

hum dia remediar com huma delias acerto pobre j que muito

neceflltava jtoy para íflo pedir licença ao Prior. Efte lha ne-

gou com ©jfundamentay de que depois naõteria que vefiir. Mas
*3£n

: luccedendoieflarem preíemes dons Sacerdotes, e íentndos de ver

que o ferva de Deos voltava defconfolado, acabarão com o dita

Prior ,
querlhe concede fle ppraquélla vez a licença/; oique af-

fim feito, quando depois o Venerável Padre lhe veyo daroagra-x

decimem© diante dosmefmosynteqcelToreMhe diííe o Prelado,^

émo; íktkfazendo-o :> ou çomotidaijdolhe huma modela repre-

heníaô $ que íe lembrafle dó Texto ; CharitasorâinMa incipit

arfe ipfa ;
que a caridade bem ordenada começa por Cl íiiefma:

pdíémeWe-cpm huma iouvavellíu^miíraõ lhe refpondeo: Tam-

Benr VoflkÃeverencb achaíàna Elcritura * ,que Charitnsnon

qnxriti qw&jua funty k&o he, que acaridad^nao olha para o in-

,
. _

...-,-.:

, lll

Efrrola que fer

de hmna caanía

Proropta repofit

fi respeito da ca-

ridade»

TV '1

is

1'àvru rõ as fyai

ir, aos' a ca m lia

de hum pobre.

£tereffe próprio, rfoli&i » zsndòq '

362 vVyMindo pregar ao termo de Porte^e vendo alli hum
jrábrè GÒma^amiíapo^olim^arílfha fezdejpk , ecom as pro-

vias raãosíafoykv^^^^

tio *j dafidq conv eíla âcçaõ fingular exemjploaos que a
c
teftimu-

nna-m\tt
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nharao. Em certo dia o viraõ pelo clauftro do Convento da Vi-
digueira com hum pobre nos braços, tirando da fraqueza forças
por conduzilo a lugar,onde o pudeííe curar de huma grande cha-
ga

,
que tinha em hum braço queimado: e como fe lhe conhe-

cia algum defeito no juízo
(
pofto que andava livremente pelos

íeus pés) elle com o zelo de íervir ao dito pobre, o naõ quiz lar-
gar dos braços, fem lhe dar boa accomodaçaó. Delle tratou por
muitos dias com grande amor, eaífímaefte, como a os outros
neçefíitados yeftia, com huma particularidade merecedora de
fe referir. Hia com os pobres á Igreja , epondo-Ihes junto ao
altar a ropa, lhes mandava: Que tirajjempara fi aquella efmoia,
queChrifto lhes dava, e naò cuuaffem quelha dava foey Eftevao.

363 Reparcindo huma vez a efmoia aos pobres, e vendo
que hum delles naó comia, lhe perguntou a caufa. Refpondeo-
lhe

, que fe achava indifpofto , e que a prefente comida lhe po-
deria fer nociva. Entaõ ajoelhado lhe pedio pelas Chagas de
Chriíio perdão do erro , que commettera em lhe dar coufa, que
lhe houve/Te de fazer damno : e depois defe deículpar perante
todos , foy bufcar outra comida própria de enfermos, a qual fen-
dolhe minjftrada com muitas fatisfaçoens para o perfuadir, que
ignorava a íua mofeftia, deixou aos circunftantes admirados,
e enternecidos. Atíim que os pobres acabavaõ de comer, ede
darem graças, quafí todos os dias lhes beijava os pés: eexecu-
tando efte aéto de humildade devotamente em certa occaíiao,

que hum Religiofo
, por velo taò fervorofo , o eílava contem-

plando -, lhediíTe : Padre, que hey de fazer, já que tenho pouco',

que lhes dar, fenaô beijarlhes os pésl Edirlcativa era a trifteza,

que moftrava nofemblante, quando chegavaô á efmoia poucos
pobres ; aiíim como era pafmofa a alegria , que dava a conhe-
cer, quando via hum grande numero delles diante de íi. A dimi-
nuição decomer* mcnosoaffligia; porque fe nao chegava , hia

Jogo ao Prelado, e lhe merecia bomdefpacho na fupplica feita

com grande humiliaçaõ, dizendolhe: Padre, tive hoje muitos
hofpedes, he neceffario mandamos Vojja Reverencia dar mais
alguma caridade*

364 Mas para que nunca fuccedeíTe, que alguns houvef-
fem de voltar fem efmoia (o que poderia acontecer, naô havendo
outra providencia) fe conítituiocoíínheiro dos mefmos pobres,
fazendo para elles panella particular, principalmente quando en-

ten-

Caridade com
outro pcbrÇj,

O que ©breu cõ

hum, que eitava

enfermo.

Provas do mui»

toq defejava re»

mediar aos mê»
digos.

Feito cefínheír©

dos mefmos po?
bres°
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tendia 5 que os íobejas naõ baftariaõ, ainda que foflem ajudados

da íua eímola ordinária. E a tanto fe eílendia com cada hum fua

caridade, quede todos tratavajaííim como huma cuidadoía mãy

fe pôde haver com íeus filhos. Aos feridos curava, ungindo-os

com o azeite da alampada de N-ofla Senhora , aos que traziaõ os

veílídos rotos, e menos aceados, obrigava a que lhos déíTem

para os porem limpeza, cozendo-os , e remendando-os. A mui-

tos fazia a barba : e como verdadeiro pay daquella naõ pequena

família, moftrava ter nel!a tal dei velo, que nenhuma occupaçaõ

o divertia dos íeus miniílerios. Até da Oraçaõ fe levantava para

hir á portaria a remediar algum pobre , íe vinha fora do tempo

cofbmado, havendo quem lhe flzefle avifo ; porque como nas

peíloac dos taes pobres reconhecia hum traníumpto de Chrifío,

naõ efcrupulizava de interromper ofeu íanto exercício, na con-

fideraçaõ, de que hia fervir ao mefmo Senhor repreíentado na-

quella figura.

365 Tal era oamor , e tanto o zelo ,
que moftrava com

eftesfeus filhos , quefe lhe taroavaõ, chegava ás janellas ater a

coníolaçaõdeos efperane procurando noticias dos lugares don-

de aíMiaõ, fe naõ vinhaõ á eímola , mandava logo faber pelos

feus mioiftros acaufada íua falta,para lhes acudir como poííi-

vel remédio. Depois da efmola lhes fazia praticas efpirituaes ,

exhortando-os a que frequentaííem os Sacramentos. No tempo

da Quareíma fe os via chegar a eiles, tinha cuidado de lhes pro-

curar Confeífores ,
que lhes déíTem bons exemplos. No dia

quecommungavaõ, lhes acerefeentava a efmola, dizendo, Qtie

eraõhofpedes dejESO Gbiiflo. E porque foy notório o zelo def-

te fervo de Deos na fuJieritaeaõ dos pobres , muitas peífoas, que

tmhaó eípirito de dan efmólas, punha© em feu poder quanto po-

diaõ, para que eile foíle o diftríbuidor , e defpenfeiro. Naõ eraõ

osdonativos tao diminutos ,
que naõ chegaílem a1 fazer as deí-

pezas com que elle veftia a muitas donzellas recolhidas , e a pef-

foas/ que pelos feus eftádos, naõfe atreviaô a mendigar: de for-

te , que alguns ienhores, e fenhoras avaliavaõ por anrmncio de

ferem as iuasefroolas gratas a Deos, o verem que as diítribuiaõ

humas mãos, no juizo commum^ dos homens , êftimadas por

íantas. •
;

p.o) >rn1 u •

'

366 A tanto fe eftendiao íeu afíeclo para com os pobres,

que até fe gloriava de ver que eraõíepnltados com honra , íe lhe

conf-
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conftava, que a tiveraõ no funeral. Sabemos que fallecendo na

Vidigueira hum dos mendigos mais deploráveis pelaíua grande

mifena, aquemelle acodiacom ventagem; e tendo avifo, que a
haviaõ fepultado com pompa, e caridade mayor da cofíumada,

eícreveoaos que para efla obra de mifericordia concorrerão, hu- oraçõeíporqué

ma carta de tantos agradecimentos , como fe o benefício foííe b

a

r

v

c

°reelaaos P 0,,

executado em algum feu legitimo irmão. A's mefmas peíToas

honradas que eraõ favorecidas, encarregava oraçoens pelos feus

bemfeitores , como confta de huma carta fua para huma das mef-

mas creaturas , que pela parte, que faz ao noío intento, diz o fe-

guinte : Pzçolhe que por três dias arreyo faça alguma devoção ao

Santi/Jimo Sacramento , e nelk ã SantiffimaTrindade ,
queahi

af/ifle toda , e ás Chagas de Chriflo , que nelle fe reprefentaÔ,

e áVirgimNófja Senhora, que nuncafe apartou da Cruz, : por

hum negocio de hum homem honrado^ muito importantepara os

pobres.

367 Aos que via inclinados a favorecerá pobreia, os es-

forçava para que naô deíiftiííemdo feu bom propofito : e quan-

do lhes naõ podia exhortar por palavras , o fazia por carta, co-

mo fe vê em huma eícrita a peflba que vivia diftante j e pelo que

faz ao noffo intento , referindo hum cafo , que lhe podia fervir

de exemplo , diz aflim: Já que faz, bem a ejfa gentepobre ,

iembrolhe , que diz, o EJphito Santo , que a efmola he huma tocha adquiTepeia

aceja , que levamos diante. Oh quanto importa efta luz, ! Lem-
r

jímoia, que

bromais* que diz Chriflo Noffo Senhor^ que quem faz, bem ao po-

br-e , faz, bem a elle: e tem moflrado efla verdade com muitos

milagres, particularmente nefie. Hum homem, a quem Deos deo

conhecimento das culpas , dejejavachoralas ,enaÕpoàÍ0< eajflm

andava confujo, e muito atormentado xom efle penfamento \
por-

que viaopez,o defuás culpas , e dejmfealdade , e defejava lava-

las com lagrimas para fe aliviar iCnno.podia chorar. Bum dia

fahiode cafa , e a porta achou hum, pobre muito denegrido, e mui'

to defprefivel. Tornou-je logo a recolherpara dentro , e trouxelhe

efmola : elembrandolhe o que ChrifloMt,, qu^mpobre efla elle',

fez, efla conta. E ajfim poftode joelhos diante dopobre , diffeem

feu coração faliando com Chriflo no pjobre : Senhor , efla efmola

recebey vós, que he o que vos poffo agora dar, que o coração , nem

tey darvolo, nem poffo. Vósfatey delle o qmqui&erdes. Foy cou-

ta maravilhofa
,
que logo allifoytantaa dor r ejenúmento 3 que

J
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lhefoy neceffario recolherfe outra vez, para cãfa. E diz* o Au-

thor , que ifto conta
, que elk conheceo efte homem depois muyfa*

vorecido de Deos Noffo Senhor»

§. iv.

Da fua extremo/a caridade com os tnfermos^com os hofpedes, e

com os ferventes.

368. T^ Oy exemplariíTima a fua caridade com os en-

XT fermos, continuamente exercitada com os de
cafa ; porque muito por feu gofto era fempre enfermeiro nos

Conventos, em que aííiftia. E porque em certo tempo hum Pre-

lado o aliviou defte ofíicio ;
por ver que a debilidade, em que o

deixou huma queixa grave, naÕ íofria os trabalhos da occupa-

ça6 , cahio em húma taó profunda triíleza , que de nenhum
modo a podia encobrir. Tudo era dar boas informaçoens de fe

achar reftituido ás fuás antigas forças : e vendo que por efte

meyo naô lhe reftituiaó o miniíkrio, que lhe haviaõ tirado, pe-

dio com profunda humildade, que ao menos lhe folie permitti-

do lavar a louça dos doentes 3 e fazer outros ferviços menos cuf-

tofos ; o que fendo-lhe concedido, naô ceifava de o agradecer,

moftrando dalíi emdiante huma taó permanente alegria , que
provava fer a antiga triíleza occafionada de lhe faltar aoccupa-

çaõ, que agora íe lhe permittia.

369 Sendo pois enfermeiro no Convento da Vidigueira,

naô he crivei o trabalho, que fobre fi tomava em beneficio dos
íeus doentes. EUe lhes compunha as camas, e os fervia nos actos

mais humildes , a que podia chegar o defempenho da fua obriga-

ção. Para precifar a comer aos que padeciaó faftio , procurava

primeiro faber, de que Santos
,ou Santas erao devotos, e depois

com huma piedofa induftria , e bem aceita porfia, a cada hum
rogava que comeííè, dizendo : Tome efte bocado primeivamente

â honra da Santiffima Trindade. Recebido aquelle, fazia tomar
outro á honra de algum dos^myflerios da Paixão de Chrifto,Iogo

outro á honra da Virgem NofTà Senhora \ e entaÕ lhe pedia o
mefmo pelos Santos

,
que eile havia confrfTado ferem da fua de-

voça6 3acrefcentaodo:2?^ naÕ era ]ufto,que deixa/Je defaz,er por
elks coufa taopouca.O que mais admirava era o fervor com que
fe occupava em tudo o que podia fervir á enfermaria. Para ella
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diftillava todas as aguas neeeíTarias, trazendo para eííe fim afeus
hombros a lenha, e algumas -vezes madeiros dsl coníideravel

pezo; de forte, que caufava confufaô o ver~fe , que quando os

outros Religiofos pelo Veraõ tomavaô as íuas recreaçoens na
horta,, eftava elle ailoprando o togo na cofinha. ;

370 Tudo ifto executava com muito goíloj e quando
lhe perguntavaõ o que hia fazer ao tempo de fe empregar no mi-
nifterio dos enfermos, reípondia 2 Padre, quero mandar bujcar
huma purga para meu SenhorJ ESU Cbrifto: Vou dar aviamento
para fangrarem a meu Senhor JESU, Chriflo : Mou pafjar as
ameixasyvou diftiilar as aguas para/ms enfermidades. Eftasex-
cellentes obras de caridadefo/aÕ na prefença do Senhor taô acei-

tas, como provaõ difFerentes çafos, dignos de ferem manifeílos.

Porem bafta que fe faça reflexão em rjum, para que ieverifique

o muito, que o Veneravei Padre Frey Eftevaõ, por efte modo,
agradava a Deos, Referiremos pois humarevelagao;, que teve
da maneira feguipte., ; : >• ; J

37Í Hayia críi omxQ C^nvé^o da Proívincia hum Re-
ligiofoy de quem je>afErmava* > Ique fetó rjgoroíiíiimas peniten-

cias , e - que vivia com fumma *aufteridades Eftas; noticias deitai

modo fe imprimirão na alm.ad©VeneravêlJ>
adra, ;que nao po-

dia efçufaMe da; fanta emulação, quefinfoa de imjtalb; parecen-

do- lhe, que defla maneira, agradaria mjújtomelhora Deos. Fo-
rem efte Senhor, que fempre acode .com a preçifasconfolaçaõ

aos feus juíiosjhe ptopozia Jtem^o* quje Ojdito;Padrejdormia,ef-

ta repreíentaçao./^ò ao mefmo Rfeligidf® * a quem defejavla

imitaram humasdifcij?linasfla maQCaftigaédo-ferigorofameb-

«e,eigemendo comas doies^ea Déos©0èrecia: po&feus pecca-

dos,:?
I £squando^uais: íd inflííbma va/ ©Osrdeiejos íés executar em

•feuobfequio teme4hante^rme/nto && #io â fi tneímo metido
entre as paneljas, fe come^dQS^pQbr^Sie noordinajjq minifterio,

cm o^e íe ocçújsaya com tOslenfermòsi Tratou ifcwucro dia ;eíle

cafb.con} o feu.GonfeíTo^^ue era homem douto , e pelas cit-

cuftan)çi&s antecedentes inferk^rOjUAie-taébrá dèDeos, defor-

te,qu£ lhe explicou :a ylfeõ^om asCfeguintes palavras : QutZj

Dem^çfirar arloffa Reverenda* quêje as ajpert&as , que afife

PadreJí/a, Ib&faõ a%rada%en<> tamhem\e âã porfervido na cari-

âadJi i.lqpe Vq)[a Reverencia ufa com ç$ pobres , é^nftrmosA *aò

que elle com as mãos levantadas ao Ceo refpoiíáeo humilá©-

1 Tora. II. Dd 2 mente
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mente: Que ao me/mo Senhorfo/fem dadas infinitas graças.

372 Igualmente caritativo fe moftrou com os hofjpedes,

que vinhaõaos Conventos , em queelle aíliftia. Logo que che-

gava de fora algum Religiofo, lhe tomava a capa, e o chapéo , e

fazendo-lhe muitos agazalhos, procurava trazerlhe agua para os

pés , e tudo o mais executava, quanto podia defempenhar a fua

caridade fraternal. E quando o hoípede era fogeito de boa opi-

nião, ainda que foíTe íecular, com o mefmo affeclo o fervia , co-

mo fe para efle miniíierio eítiveíle deílinádo, fó a fim de fe a

aproveitar dos feus coriídhos , e de ver íe achava nelle alguma

perfeição, que houveíTe de feguir. Entre outros hofpedes, a

quem fervio com fomffib' prater novConvento de Santa ANNA
de Colares ^ ô mais finaíado foy o virtuofiílàmo Padre EftevaÓ

André, do habito de Sao Pedro , Varaõ verdadeiramente Apof-

tolico , que ria. Cidade de Évora Foy Collegiàl da Purificação,

e em todo áquelle Arc^bifpado foy conhecido por homem fan-

to. Communicava-fe eíle bom Sacerdote por eferito com o di-

to ^ener^veí Padre j (poúó que nunca feviraõ; mas he certo ,

que fe araavaõ muiço pela boa harmonia, queentre fifaziaoas

•virtudes de ambos. Rôceíhendo*íefpois da UniVéríidàde de Co-
imbra parada villa de MorurhiqueMorRey^odd Algarve > donde
era natural/ fez caminho p^Lisboa^lápOrvifitar no dito Con-
vento de Colares aquelieamige, como queteitâo delletlefpcdir-

^fe pefloalmeme , porque pouco vived ,d&pois que íe retirou:

-bem que o Veneraveí Sídre FreyBftevao lhe correfpondeoá

fmeza > porque tambi^pífè auferítou deite Mundo em poucos
dias , acabando ambos; ôividâ temporal dentro dehum mez.
X373 Mas pelo qiie r^eitaa^noffo intfftfô/ foy dèaimii^r

ca ^caridade, com que
5 ofevo de^Deos fe houve no agulho de

úb digno bofpéde. SoBre <outr©s atlos mèíitoíios ,.quéentáÕ

exercitou j foy chegar* lavarlhe bsipèscoièâ§propr1ãé mão?.
Repugnava o hoípede, i&ftavà-o Miniftro j efte, pormoftrar
foomiliaçaõ a quem reeonheeía #igrs@ de mais authorizado fer-

-vente,querendo- lhe beíjârospès 5 fequêtle pòr nír6 ver inferior a

ii^quemvêèerava por Direcíor, élVÍéftre;NèteSanta*ííònten-

da vieraõ a tor ambos vencidos ,"e vence$orè$r o Venerável
Padre Frey ftítevaõ , parque com-efTeito confeguiVJaVarlhè
fó hum dos pès: o hoipèdèi porque akançòia^^elfe cedeífe de
lhe lavar o outro. jsOoé Bfib£3nàv?i zoMi zs moa áffo s.ip

«as
.

1 .li :^4fNaá'
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374 Naõ foy menos extremofo o amor
, que teve aos cria-

dos , e ferventes dos Conventos, em que aíMia. Fazialhes fuás

praticas , exhortando-os a que íeconfeííaílem. Convidava-os
para o Capitulo, onde lhes dizia Miífa , ealli lhes lembrava os
dias queeraõde guarda, edejejum, par&que os naõ ignoraífem,
como fe delles fofíe Parocho. Naõ fe punha no altar, fem que
eftiveííem juntos ; e porque alguns eraò remiíTos , e o faziaõ ef-

perar mais do que podia, chegou a dizer muitas vezes ao Pa-
dre Prefentado Frey Luiz da Aprefentaçaõ: O Senhor me leveem
penitencia de mem peccados o trabalho, que tenho de osfazer
ajuntar. Depois da MiíTa lhes fazia fuás Eftaçoens y e diftribuia

contas comos que alli eftavaõ fem eilas, com a obrigação de re-

zarem. Delles era continuo Orador para fe lhes fazer algum
bem, e conforme osfeus procedimentos , aííim os patrocinava,

ou reprehendia. Se. algum obrava acçaó digna de louvor, naõ
Jhe faltava em lhe adquirir o premio; aííim como lhe naõ im-
pedia o caíligo,quando fe lhe propunha que era neceíTario para a

emenda : mas fe eíte ficava por conta fua , o dava de talmodo ,

que fe penalizava a fi, para que feíeguiíTcá correcção alheya.

375 Aííim o deo a conhecer no Convento da Vidigueira,

onde havia hum efcravo da Communidade > que íe defmandava
no vinho. Naõ ceifava o fervo de Deos de o perfuadir a que
íargaíle aquelle vicio pelo rifco , em que trazia a fua íalvaçaõ : e

vendo que os feus Jeonfelhos nada aproveitavao , recorreoao

Prelado para que o caftigaíTe. OPrelado lhe dirlicultou o remé-
dio, dandolhe afaber as muitas diligenctas,que íem effeito fe ha-

viaõ repetido para o mefmoflm: e vendo que o zeloio Padre lhe

contradizia as razoinsV tomou a prudente refoluçaõ de lhe fazer

total entregado efcravo p para que,comoja feu fubditoj, cuidaífe

na cura da fua alma. Convencido de ver queobedecendo ao Su-

perior, oiajudariaDeòs èm beneficio do efcravo, o ericemendòu
a efte Senhor nas fuás oraçoens. i Daqui fe feguio, que cahindo

© delinquente na mefmamiferia ; o Venerável Padre ò çaftigava

pelo feguinte modo nunca ufado; Depois que o via reftituidoao

feu juízo, fê punha diante delle, eídefcobrindo as próprias coitas*

tomava nat íua prefença huma rigorofa difciplina: e entre ou4

trás palavras que diziáá volta dos açoutes , eraõ eftás: Praza a
Deos que te emendes : praza a &eos qwietmendès. Continu*

ando aquelle tormento com diffêrèntes expreílbens de- carida-

53 1 de,

Como íc havia

com os íerv en-

tes

íeu medianeiro;

O qne lhe ííc«

cedeo com hum
efcravo da Gon*

vento.
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de, quando acabava a difcipiina lhe dizia:fó& aqui o que tu mire*

cias; naõ te quero caftigar^ jenao a mim-' qusro ver fe de mim te

compadeces
, já que te naõ compadeces de ti,

376 Confundia-fe o culpado de ver taô injuftamente

caftigada a innocencia: e ainda que por algum tempo feemen^

dava, como o vicio era antigo, tornava a reincidir na culpa*

Grande foy o trabalho, que o iervo de Deos tolerou , naõ íò na

moleftia , que lhe fobrevinha ao corpo, mas também naaffliçaá

interior
,
que lhe refultava , de nao fe atrever -ajulgsr íó por íi t

fe o efcravo eftava nos termos de íer condemnado. Quando efte

vinha davilla, e elle lhe via alguns íinaes no geftó, chamava

Relig'ofos
,
para que pelas palavras lhe informaíTem do que

ddÈ°S
m
«bv5 íentiaõ, para aílim corroborar a lua prefumpçaò , dizéndolhes:

caíiim a rifo. Nunca Deos queira, que eu julgue mal de ninguém , pois elle quiz 9

que eu fojje Jurdo. Em huma occafiaô, em que os circundantes

fe provocarão a rifo pela defordem, com que o delinquente

fallou, deo o Venerável Padre era íi muitas bofetadas era final

de fentimento , e exclamou dizendo : Valhame Deos, valhame

Deos, que havemos èeapprovar o vicio âeflewájeravell Que naõ
1 » havemos deJentir a offenfa que faz, ao /euJ)eos^ eCreador ? Que
2 %aõ havemos de chorar o rifco dafuafalvaçad ? Nao-faôpor ven*

tura matérias eftas de muito èfcmpulo? :.••=•;

377 Continuando pois com as luas caritativasadmoef*

taçoensy e diíciplinas por algum tempo, ioy Deos^fcpvido fe-

rir ao efcravo com huma enfermidade grave , na qual fe virão os

effeicos das oraçoens , e penitencias do Santo Medianeira
j
pois

com cilas alcançou ,
que fe difpuzeíTe para a morte cômrtodàs as

circunfiancias , que a podiaõ fazer ditofia.' Repetidas vezes fe

confeífou, dando rVmpre claros indícios da fuacontrifaõ. Nao
ceiTava dos colloqiiias, que dkigia a humà Sagradalfriagem de

J E S U Chrifto crucificado , e outra da Wrgem M&RIA Se=f

nhora Noft, Moftrava-fe rriuito agradecido ao Venerável Pa*

dre Frey Eílevaõ pelas morêi6caçoens STí|ue comelle tivera

no tempo paíTado, e pelo trabalho prefente de fer naquella do*

ença o feà enfermeiro : de forte , que connecendojeíiUnpToxi*

mo a dar conta ao Creador da&xulpa$ , que commèttera, e pe-s

dindo aos Religioíos , que o^judaíTem convoraçoensy para que
íua sàma) foife do ínefmo Senhor bem-recebida , dando final*

mente prováveis indícios da fualíàlvaçap^agQuo tributa á mear*

«OJfSS?

Enfermidade do
cícrave.

Affiflido do fer-

vo de Deos na
mercê.

jjijifli ofno3
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te, deixando aos afíiftentes fantaniente invejofos delia

; porque
a todos fe reprefemou fer propriamente hum tranfito para me-
lhor vida.

378 Do mefmo rigor contra íl para remediar o delico
alheyo ufou em certa occaíiaõ,em que hum fogeiro obílinado no
íeuodio,naôlhe dava cu vidos para lhe admittir as razoens,com
queoperfuadia a reconciliarfe com o feu contrario.Vendo poisa
tenacidade da creatura a tempo, que na preíença de muita gente
a admoefta va , chegou para hum canto da cafa , e alli íe começou
a diíciplinar com a feveridade mayor, que podia caber em to-
das as fuás forças. Os circundantes movidos de compaixão a
reípeito do innocente

, e provocados da ira contra a peíToa cul-
pada, levantarão taò altamente as vozes, que a mefma pef-
foa que dera occafiaô a eíte exceíío, cahio com hum mortal acci-
dente. Sufpendida entaô a difcipíina , eacodindo todos ao en-
fermo; aííim que o magoado Padre lhe reíbu hum Evan^e-
3ho, tornou a fí, promettendo emenda da fua pertinácia , e que-
rendo dar á parte, a quem aborrecia, toda a neceííaria fatisfa-
çaõ por amor deJESU Chriílo.

§. v.

De alguns fingulares efeitos da mefma virtude da Caridade.

379 "I^T Unca fe negou a fazer bem ao feu próximo á
JL II cufta do mayor trabalho , antepondo a todas 5,"^'°' 4 h'

as fuás boas obras alguma occafiaô, que fe lhe offerecia de enca-
" *° *****

minhar para Deos as almas, que podiaõ melhorar de eftado com
a fua protecção, ou foíTem bufcadas pefíbalmente, ou fervidas
por efcrico. AíTim o dá a conhecer o principio de huma carta
mandada á peflba , que o confultou fobre matéria grave , que
por íerde honra dependia defegredo, e de coníelho prompto.
Diz aífim: Efpirito Sattio more na fua alma , *4bè>dè muito da
fua graça, para o fervir empaz*, e temorfantò. "Encômendame
fegredo no negocio: bem em fegredofica j pois naõ conheço quem l$*£

àca

me efcaeveo, nem ainda o querofaber. Baflame faber, quehe alma
remida com o Sangue de meu bomJESUS, para eu correr a Cida-
de de Lisboa a pé defcalço, a troco de afalvar: e por qualquer
alma do mais mínimo* e abatido > farey o mefmo , pois qualquer
enfiou muito ao meuJESUS*

380 O que

"li'
:i

{
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380 O que mais fazia temer aos noticiofos da virtude

çjftigo de qusm je ||e ganto Religioío , era o evidente caftigo, que o Senhor da-

va a quem fazia menos cafo dos íeus confelhos. Entreoutros

horrendos cafos , que achamos proporcionados para o intento,

bafta referirmos o feguinte. Soube, que eftava em termos de

hir dar conta a Deos hum homem, que neceííitava de grandes

íoccorros para a fua alma; porque a vida fora eftragada , e eraò

públicos os delitos,dos quaes devia ter para com Deos verdadei-

ra penitencia , e daraoMundo de alguns eícandalos aneceíTa-

ria fatisfaçao. Com repetidas inflanciaso mandou perfuadira

que fe confeíTaííe perfeitamente, eahum Religiofo douto ro-

gou ,
que íe quizefíe encarregar dobem daqueila alma, perfua-

dindo também vocalmente ao enfeimo a fua certa condemna-

çaõ, fe perfiftiíTe no apego, com que efíava ás coufas do Mun-

do, e afíim a outros cuidados que naõ lançava fora defl. Aos

confelhos do Venerável Padre, e aos doConfeílor, que o inf-

truia, chamava eferu pulos , e impertinências, até que em mi-

feravel eílado paíTou defle para o outro Mundo, fem deixar in-

dicio algum de íe converter para o Senhor.

381 Na noite feguinte affirmou o Sacerdote, a cujos

confelhos elle nao dera ouvidos, que padecera muito em ío-

nhos , e que no corpo fentio ímaes, de que naõ era imaginação

o tormento que lhe fobreveyo. Vio pois que o homem fora

condemnado ao. Inferno , donde viera em companhia de hum

demónio ; e que fem proferir palavras , dava huns ays notavel-

mente .káimofes, nós quaes fe explicava, eoperíuadia, que

a fua penamayor confiâia em naó ter feguido os feus confelhos,

nem abraçado as admoefíaçoens do Padre Frey Eítevaô. E
iendpeíleSacerdotedigniíTimo de fe lhe dar inteiro credito, af-

firmava,- que antes, e depois deíie fucceífo, nunca pela alma def-

te infeli&principiou oração alguma applicada por fufragio , que

a Boéefle, levaç ao fim ; tendo fempre hum fentimento inte-

rior, ^e que na^eílava.em, lugar, onde lhe podeííem apro-

veitai as ditas oraçoens , e os íacrificios : eque querendo ven-

cer a repugnância do efpirito , apenas acabava (
poíto que

violentado) as taes oraçoens
,
quando exprimia a condição

feguinte: Se poffo, ou je eftãs em lugar y que te aproveite,

quando, nao > fiquem applicadas per efias , e por aquellas al-

Oque íentíoem
ioiihoí hum Sa-

ccrdo;ií.

-

Rcpagnancia ao

rrzar por hfl de-

ftIliCO.

mas.
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382 Até aos animaes fe eftendiaõ, e chegavaõ oseffei-

tos do Teu caritativo génio. Aos domefticos fazia mimos, e dava
-de comer j dizendo, que também eraÓ creaturas de Deos. A
nenhum matava , nem podia ver, quelhefizeíTem damno ; de
forte

,
que ainda aos que lhe podiao cauíar mortificação , íe

contentava com os deft errar. Pelos que faõ proveitofos ao mi-
nifterio da vida humana , fe havia necefíidade , também appli-

cava oraçoens; e moftrava mayoraffeiçaõ ás aves canoras, por-
que julgava que com as fuás harmonias davaô louvores ao feu

Creador. Só haviaõcahido no feu defagrado os pardaes, por ma-
lignos ; pois obfervava a inimifade natural que tem com as ando-
rinhas, das quaesdefcompoem os ninhos* Huma vez lhe ouvi-
rão dizer moítrando-fe muito queixoío delles. Naopojfo levar

íi paciência a má condição daquelles paffarinhos, que Jemaquel-
Joutros lbt$ fa&erem porque, lhes vão furtar os ninhos. Certo que

fe me esfria a vontade de lhesfazer bem. Mas olho por outrapar-
te a cor , que tem do habito do Bemaventurado Saõ Francifco, de

quemfou muito devoto.

383 Muito íuperior era a caridade, que exercitava com os

defuntos. Além da grande vigilância, que tinha com os corpos
antes de íepultados , coftumava applicar pelas fuás almas grande
numero de oraçoens , que intitulava eímolas. Algumas ficao

expreíladas entre os exercícios, que acima efcrevemos. Outras
eraó por elle pertendidas dos amigos, das quaes naô dava con-
ta. Mas he certo que por todos os caminhos procurava para as

«ditas almas os poííiveis fufTragios. No Convento da Vidigueira
coníervava em lugar publico huma medalha, chamada vulgar-

mente Verónica, com as almas do Purgatório efculpidas, e vendo
que algum Sacerdote acabava de celebrar MilTa , a fazia tomar
nas mãos, para que fe lembraiTe de lhes dizer hum Reíponío. O
mefmo executava com os Irmãos da cafa, e com os fécula res ,

quando, commungavao ; querendo , que cada hum déffe às al-

mas fuaefmolade oraçoens , ou que por ellas offereceíTe o me-
recimento da Communhaõ : e coftumava dizer : Que não era
bem deixar perder as gottinhas de Sangue de Chriflo , que nas in-

dulgências fe nos commmncavão. Cuidava também na boa accõ-
modaçaõ dos oíTos dos ditos defuntos , trazendo para lugar de-

cente os que achava feparados; dizendo, na intelligencia, de que
eraõ de peíToas Chriftãas, mortas no grémio da Igreja, queain-
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da haviãode eftarfphre o Ceo Empyreo-, pois e/Ja conta Ibefa^ia

a mejma Igreja nas honras ,
que lhes dava na terra,

384 Para confolar aos triftes, e affliótos, tinha dom par-

ticular, e graça natural. Naõ fofria, que os filhos de Deos, por
íucceííos mundanos, tornaíTem paixaõ, devendo confolar-íe

com o feu Redemptor , e bufcar nelle coda a occaíiao de alegria,

coníiderando no bem
, que dos trabalhos da vida nos refulcaô

para gozarmos o premio depois da morte. Na occaíiao, em que
certo Religioío fe achava gravemente ferido de hum accidente

de melancolia, tanto a cempo lhe repetio as palavras doPfalmo
68, entendidas do delamparo de amigos , e companheiros, em
que Chrifto íe achava nas triíiezas do Horto, que fez hum ad-

mirável eífeito. Entrou pois no apofento , onde o Religioío ef-

tava retirado por força de feu mal , e lhe diífe , Sujtinui qui fi-

mul contriflaretur , & nonfuit : & qui confolaretur ,& non inve-

ni. Com ifto fe interrompeo a coníideraçaõ do enfermo , e re-

flectindo na meíma gracioíidade do Venerável Padre , deoao
coração alentos , e íem outro remédio íe reftituio á faude. Ifto

por differentes modos aconteceo repetidas vezes: e porque tam-
bém por cfcrito confolava apeílbasdo íeu conhecimento , que
nas fuás reporias pertendiaò o feguro alivio de várias paixoens,

copiaremos aqui huma carta fua, taõ cheya de efpirito fobre efte

ponto , que aos Leitores poderá fervir para fe ajudarem dosfeus

coníclhos em occaíioens lemelhantes. Diz aííim.

385 " "\/ff ^us irnrá°s no Sangue do Cordeiro fem

„ IVA mágoa ChriftoJESU,parenteíco que fó fe

„ deve eftimar; pois nos faz filhos do Padre, irmãos de Chrifto,

„ e herdeiros da Bemaventurança , onde igualmente havemos
,, de viver pára fempre : onde a multidão dos herdeiros naõ ef-

„ gotará a herança , nem os bens dehuns leraõ occaíiao de in-

„ veja a outros ; antes igualmente fe alegrarão com as riquezas

,, alheyas , como fe foítem fuás. Irmãos meus verdadeiros em
„ Chrifto, bem vejo he ifto excefib de amor, cuidarem, que pof-

, j fo eu homem fraco, e miferavel , dar confolaçao a huma alma,

j, officio fó do Divino Efpirito Santo Confolador.Bem fey que a

,, largueza defte Senhor faz,que o que he feu próprio, façaotam-

„ bem os pequenos por communicaçaõ fua, que naõ he avaro.

„ Poderofo he para fazer, como, faz dos mudos eloquentes, dos

n nr
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,, rudes íabios

, e dos triftes confolaçaó de todos. Elle íeja

3 ,
fempre hum Paraifo de alegria efpintual deífas almas, que o

„ deíejaõ, e com as abundantes, e perennes aguas de fuagra-

„ ça faça crefcer as flores das virtudes, que tem plantado nellasj

3 ,
e plante , e regue outras muitas de novo, e faça delias huns

•,, jardins para recreação, e delicias do eípofo amorofo Chrifío
-

3 , JESUS, que tem por delicias morar com os homens. Por iíTo

,,íe ficou entre elles, enaõ deíeja outra coufa, íenaõde morar
,, nelles, nos coraçoens, nas almas , nas ccnfciencias , na vcnta-
,, de, no entendimento, e em todo o homem. Poriílooquerto-
„ do defoccupado , íolto , e defembaraçado da terra para defcan-

„ çar, e íer todo noflb ; porque em quanto o naóhe, nao def.

3,cança; em quanto fe nos nao entrega todo, que hetodo o bem,
a, em quanto nao temos eftas riquezas, para nao defejarmos ou-
3, trás, e para defcançarmos, naõ deícança. Pois Ião peçamos
3, ao bomJESU muito de coração, para que o alcancemos neí-

„ le, e elle em nós.

Virtudes qguari
dou por voto.

CAPITULO
Da perfeição, com que obfervou os ires Votos de Obediência , Po-

breza, e Caflidade. Referem-fe algunsJucceffos memoráveis
pertencentes ~à mefma matéria. -

386 T^ MT Uitos , e efpeciaes exemplos nos deixou

1 m/i ° Venerável Padre FreyEílevaó da Pu-

JL- JL rificaçaõ no modo, com que perfeitamen-
te obfervou os feus votos de Obediência, Caftidade, e Pobreza.
Trazendo fempre diante dos olhos a conta, que havia de dar ao
Senhor,da guardadaquellas três virtudes,que íolemnemente \hç

promettera, foy em cada huma eípelho íem mancha. E ainda que
em todas as mais virtudes foy digno de fer imitado , neftas , em
que fez profiíTaô , fubio ao grão mais fubíime da heroicidade
Religioia. E porque em todas obrou maravilhoíamente, dire-

mos fem prolixidade, o que em cada huma fe faz fingular.

387 Confta que na pobreza foy taò exa&o, quenaõfó EzacÇa§ aape
íatisfez com inteireza os preceitos da Regra, e Conítituiçoens da

breza *

Ordem ; mas com affeclo particular a efta íama virtude obrava
Tom. II. Ee 2 com
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'- j
Alfayas da cella.

com fuperogaçaõ em tudo, o que podia conduzir para fua mayor

perfeição. Do amor, que teve aos pobres , fegundo o que já ex-

preííamos, fe pode colligir a e&imaçaó que fazia de o fer,de for-

o que dizia áce r- te , que algumas vezes dizia : Se meus parentes anàafjem pedindo
« deita virtude. ^eporta em porta , então me honraria mais deites, com tanto, que

fojfemvirtuofos. Era de ouvir, e admirar, quando elle pratica-

va acerca das excellencias da pobreza. Repetia, que nos não de-

víamos contentar com afalta dofuperfluo ; mas que com muita ale-

gria aceitafjemos ainda a donecefjarto: e que nao fe julgaffe al-

gum de nós por verdadeiro pobre, em quanto tiveffe fentimento,

por lhe tirarem as coufas.do feu ufo.

388 n Na; fua cella naõ haviaõ mais alfayas, que as

pertencentes ao minifterio dos pobres , e dos enfermos. A fua

cama era compoíla de mantas groíleiras íebre hum eftrado com
encofto de palha , em que reclinava a cabeça. Confervava âlli

huma Sagrada imagem deJESU Chriíío crucificado de muita

devoção , e alguns livros eípirituaes ; de forte 3 que fora do que

dizemos , nada havia no íeu apoíento , mais do que alguns inf-

trumentos de mortificação; Porém nenhuma deftas coufas ava-

liava por fuás ; porque chegava a pedir com inilancia ao Prela-

do, que lhe trocafle a cella, e também o próprio habito, que veí-

tia , a fim de moftrar, que nem do uío do precifo era Senhor: o

que com effeito o Prelado, por lhe dar eíTa confolaçaõ , man-

dou fazer algumas vezes , e elle o executava logo com grande

contentamento. No Convento de Colares deftinado para a Re-
coleiçaó, onde os Religioíos fem outras diverfoens feempre-

gavaõ nos exercícios do Coro, e contemplação , defejou 3 e

chegou a folicitar, que as cellas eftivefíem fempre abertas:

Porque (
dizia )o pobre de Chrífto não tinha, que lhe podeffem fur-

tar \ eje alguma couja tinha, de que fe temeffe, pelo mejmo cafo

a tjao devia ter.

389 As camifas, de que ufou, foraõ fempre , ou de efla-

manha, ou deeftopa grolfa; e do meímo panno eraõ os feus len-

ços, fem admittir ropa interior de outra qualidade. O habito era

conforme a Communidade lho dava
, poflo que pouco lhe dura-

va depois da fua melhorada vida ; porque os íeus devotos aí-

íim do mefmo habito 5 como da capa lhe cortavao muitas partes,

que efíimavaõ como relíquias : de forte, que nenhuma cautela

era baftante a evitar eftes piedofos exceflbs , que elle fentia , e

naó

Trocava ohabi

lo.cjue vtttia.

Saae camifas
:. e

habito»
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naólheera poflivel occultar. Os mais veftidos, que também
recebia da Communidade , eraõ de panno muito ordinário: e
quando íehiao gaitando, elle por fuás

(mãos os remendava jun-
tamente com os dos pobres , para os quaes nefta occupaçaõ
grandemente fe eímerava.

390 Nenhuma coufa, por minima que foíTe, fe atrevia adar, como dava *,
nem ainda com o titulo deefmola, fem licença expreííadoPrela- licfçaídoilJre

-

do. Das licenças tácitas de nenhum modo le queria aproveitar,
por entender. %erem huma porta paientiffima para entrar o vicio

da propriedade
, pelos abujos, que logofe introduzem* Poreftè

reípeito naÕ podia acabar comfigo aproveitar- feda conceífaõdo
Prelado para poder , fem lhe dar parte, diílribuir por amor de
Deos, coufas mínimas em cafos de neceffidade. Poz em feu prp-
poíito , que a noíía Regra tudo manda fazer in verbo Do?inni\ e
entendendo que falia do Prelado , que eftá em lugar de Chriíto

(como na mefma Regra fe nos lembra)jenunciada totalmente
a poffe até da vontade própria nos actos de caridade, para tudo
pedia licença, ainda que com orifco de importunar ao Prelado
com a repetição dos recurfos. Prova efta verdade o feguinte

fucceflo, digno de memoria pelas fuás prefentes circunítancias.

391 Havendo de faier bem a hum pobre no Convento
de Colares, foy para efte fim pedir ao Prior íeis licenças dentro íhe JíSSioSf

de huma hora : a primeira para hir ajudar ao Padre Frey Anto- ni '

nio da Luz ( Varaõ virtuoííífimo , que já nomeámos, e de quem
havemos de fazer diftínta memoria

)
que o pertendia lavar: a

fegunda para lhe dar huma camifa depois de lavado : a terceira

para gaftar hum pouco de cheiro em lha perfumar : quarta para

lhe dar também hum toucador : quinta para lhe fazer mercê de
hum lenço, que podia efcufar , e ficava bem empregado; por-

que naquelía hora
(
que era na tarde de huma íexta feira ) efta-

vaõ amortalhando a feu Senhor JESU Chriflo , e por i0o trata-

va ao pobre com mayor caridade: ultima para lhe dar huma gota
de vinho , que no feu lugar ficara no Refeitório. Cada huma
deftas licenças foy pedir por fua vez , e em todas mofírou huma
taó rara iíençao dos bens terrenos, que ficou a excellencia da fua

pobreza qualificada , e conhecidas com ella outras muitas virtu-

des concomitantes.

392 Dos primores defta virtude andava taõ perfeita-

mente prevenido
, que fugia de aceitar alguma das peças , que

entre

Ná*a aceitada

do«Riligioío&
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entre os Religioíos huns coftumaõ ofíerecer a outros ( ainda

que foíTem imagens, ou coufasfemelhantes) dizendo, que era

tentação, ou loucura, cativar o coração , e a liberdade efpiritual

ainda deftás coufas licitas. Trazia ao peícoço certas reliquias em
hum caixilho de lataõ : e fó por ver que nunca tirava o Relicário

de íi, chegou a pedir hum dia ao Prelado , que o défle a quem

lhe pareceífe ;
porque ainda que pelo bem que continha , era

muito dó feu goíio ,
' mah queria fer verdadeiro pobre. Tam-

bém a Miffa, que a Ordem dâ livre em todas as femanas aos

Reiigioíos,para que a poílaõ applicar por quem for fua vontade;

fó por nao ufar do leu arbittio, e nao gozar defte beneficio, co-

mo a elle devido , de tal modo era aceita , que íó a dizia, quan-

do o Prelado determinadamente mandava ; pois de outro mo-

do, efta mefma coníolaçaõ de poder fatisfazer com fuíFragios

algumas obrigaçoenrReligiofas, lhe occafiònava trifteza.

393 A refpeito da caftidade, fepódecoiligir, qual feria

depois de Reiigioíb a fua obíervancia, íe trouxermos á memoria

o que efte fanto Varaõ obrava fendo menino. Confta, que em
todos os quarenta e íete annos de fua idade o livrou Deos dos

perigos, que o poderkÕ levar a algum precipício ; fendo efta

mercê do Senhor hum como premio, que conferio a efte íervo

pelo merecimento, que com a guarda da pureza fez defde a pri-

meira idade. Antes da fua ultima vocação nao deixou de pade-

cer alguns eftimulos, é muitas batalhas interiores , das quaes,

por alta providencia, íahia vencedor, efemoftrava agradecido

ao Omnipotente Author de taõ plaufiveis viclorias. Porém de-

pois que foy chamado ( diz o Efcritor da fua vida ) lhe conceâeo

Deos efta virtude no grão maisjurfeito, queos Meftresdavida

efpiritual nella confideraÕ ; nao fomente tirandolhe as tenta-

çoen$> mas ainda livranâo-o das Mufoensnoãurnas âo inimigo.

304 Nunca com elle pôde alguém acabar que fe fentafte

perto de mulheres : nem havia neceííidade jofta , que omovef-

fea pôr a mão em coufa ,
que ainda exteriormente lhe houvef-

íe de pertencer; de forte que até quando ás enfermas rezava al-

gum Evangelho , nao fe atrevia a fazerlhe fobre a cabeça o final

da Cruz. Sabendo em certa occafiao , que huma íenhora il-

luftrelhe eftranhava eíie feu modo, parecendolheque elle dei-

xava de fazer alguma acçaõ precifa , a fatisíez dizendo : Não
tenha poucafe ,

que nao perde o Euangelho \ nem ofinal d* Cmz,
: fua
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Jua eficácia porfalta defia ceremoma:entenda,que naõhe neceffa-
ria. Outras vezes íendo advertido, moftrava, que naõ entendia:
e ainda que vifle alguns conhecidos íinaes, de que os circunf-
tantes celebravaõ o feu defvio , tudo diíftmula va , fem que por-
tanto cedefleda fua opinião, que era conftante, e íabida entre as
fenhoras da Corte* e pofto que algumas a conhéciao por exóti-
ca, as mais devotas a eftimavaõ, como Angular motivo para
edificação.

395 Huma das mefmas fenhoras
, que afeiçoada á fua

grande virtude , lhe profeíTava efpecial veneração, fez notavefs
iníhncias, para que elle íe houveííe de íentar em hum coxim do
eítrado, onde lhe recebia avifita. O feu fim era velo de mais
perto, para que também foíTemas fuás vozes percebidas mais
commodamente, vifto o defeito, que o fervo de Deos padecia
no íentido de ouvir : porém elle reíiftindo ás diligencias , fem
recear o defgofto , que caufava a quem o tratou fempre com taõ
rara poíittca; mais quiz confervar o feu fanto propoíito pare-
cendo ruftico , do que perdelo por merecer os créditos de cor-
teíaõ. Depois que fe defpedio , foy reprehendido pelo compa-
nheiro, dizendolhe, que fora menos attento em naõ condeícen-
der com a devoção de peíToa taõ grave : ao que el le com a pro-
funda humildade, com queem femelhantes occaíioens reíponi
dia, diíTe : Padre naõmeeflranhe^ que/ou hum miferaveL Padre
meu , como pôde eflar ofogo com eflopas ? A/fim me importa tra-

tar , e o Senhor, que me conhece', ofabe. Naõvè Voffa Rever en-
cia, que coxinsfad o próprio affento de mulheres ? Pois entenda, que
talfou eu

, que me he ntce(fartofugir até donde ellasfe affentaõ.

396 A outra Senhora de muita idade, que o importunou
para lhe dizer algumas coufas em fegredo, refpondeo, depois de
ver que lhe naõ attendia a outras forçofas razoens : NaÕ olhará
Voffa Senhoria , que he mulher , e eu homem i Houve huma, que
efperando da própria grandeza, o haver deefpecializarfe em
lhe communicarem fegredo particulares de importância: e che-
gando para eíTe efTeito a efcreverlhe com a efficacia , que fc pode
íuppor em huma taõ illuftre peíToa empenhada ; elle lherefpon-
deo também por carta o feguinte. Minha irmaa em Chrifio, mui-
to tempo ha, que me naõ falia mulher-, nem eu foubêra que toada
tem as fuáspalavras , fenaõ ouvirafa em outro tempo-, e nem de~
$ois, minha irmaa, depay , e may confentirey que mefalh^ por

fer

1
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fer neceffario para iffo chegar a boca ao ouvido. Tudo executou

ailim mefmo , como aqui fe eícreve: e depozeraõ teftemunhas

oculares , que era tal o Teu refguardo no trato com fuás pró-

prias irmaas, queatéahuma, que tinha muito menina 3 quando

dava alguma couía era fazendo prato do efcapulario, por fe naõ

pôr em perigo de lhe tocar na maõ ; e ainda fe deíviava, moftran-

do que delia fugia. A fuairmãa, que muito o excedia nos annos,

reprehendeo , por lhe vir em íua cafa fallar com a cabeça defeu-

berta , e menos compofta: e por julgar, que daquella maneira

via hum objeóto menos decente , fe moftrou defgoftado 3 e co

brio os olhos.

397 Nao paíTava por caminho,por onde houveííe de en*

contrar mulheres ; de forte a que fendolhe neceíTario hir por

aquella parte , retrocedia, e rodeava , ainda que fe lhe propuzeí-

fe o trabalho de vencer mayores diftancias. Obrando pois ou-

tras (inaladas acçoens , que moftra vaó a pureza da fua concien-

cia, nao fó fugia de amifades com peííoa de differente fexo, mas

abominando o admittirem os Reíigioíos algumas pequenas da-

divas com o pretexto de correípondencia licita , várias vezes

lhe ouvirão dizer : Padres meus, naofabem, quanto inquietaÔ

amifades! Efles prefentinhos^eflefolgar de ver t
e defalar: Valhatm

Deos , quanto damno caufaô ! Padres meus , be inferno , olhem

que he inferno: fujao ,fujaÕde devoçoens , e entendao , quefey por

experiência^ quanto inquietaô. E moralizando as palavras do

Evangelho de SaÔJoão no Capitulo fegundo , onde fe acha ,

que na mefa primeiro fe põem o bom vinho, e depois o máo, di-

zia ; que também o demónio punha primeiro o vinho do amor natu-

ral , para depois pôr o torpe , que era , o que S. Paulo muitoJ'en-

fia 5 eferevendo aos dtGalacia no Capitulo terceiro , ver que aos

bons princípios Je jeguiao mãos fins: Ut cumfpiritu caperitis
,

nunc carne confummamini.

398 Na obediência foy taõ fingular , quecauíaõ com-

punção os a&osdefta virtude, que fantamente exercitou. Def-

tituido" fempre da própria vontade , naõ tinha outra, que a dos

Prelados»: e naõ conhecia efta por ai heya ; porque a eftimava

por íuá; Nao havia para elle.hora mais alegre do que aquella,

em que executava
(

aiguma eoufa por obediência : e então mof*

trava no íemblante hum tal prazer , que a todos fe faziaõ paten-

tes osjubilos dafuaalma. Por eílarazaõ querendo os Prelado^

dar-

• -
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darlhe gofto, lhe mandavaõ fazer algumas acçoens efcufadas',

que lhe naópoderiaô vir á imaginação, e as punha em publico
com pontualidade tanta, que edificava. No Convento de Cola-
res, eftando em aão de Communidade jantando, lhemandouo
Prior, que fe levanta/Te da mefa , e naõ comeíTe. Aílimofez
taõ diligente, que lançou fora o bocado que maftigava, e fe poz
de pé no meyo do Refeitório. Agradecendo depois muito a
quem delle fe lembrara, dilTe: Quefora aqiiella mortificação mui-
to bem dada , ejufto cafligo da fuagula , porque foraaqueíle bo-
cado grande.

399 Outra vez lhe mandou o Prior infperadamente
,

que cantaíTe , e elle fem duvidar entoou a Magnificai. Quando
fahia fóra, ainda que o companheiro foiTe mais moço , fempre
] he dava o melhor lugar , e fe lhe declarava feu íubdi to , tendo-
lhe tal obediência

, qual poderia ter ao Prior do Convento.
Rendia continuamente as graças a Deos^ por haver confeguido
o benefício de lhe tirar toda a repugnância, que podia ter para fe
conformar com as iníínuaçoens do Prelado, ede lhenao per-
mittir defejo algum de mandar. Em certa òccafiaõ diííe: Já o Se-
nhor tem convencido bem minha dureza em matéria de obedecer•,

for muitas coufas, que me paredão difficultofas , e quafi impo/fi-
veis: e elle me moflrou por experiência nos bons fuccefios que tive-

rao, quanto he fervido de eu já mais naõ repugnar. Entre outros
eafos que referia pa^a provar o intento , hum foy, que eftando
no Convento da Vidigueira

, e mandando-o o Prelado pregar
a Saó Pedro de Pomares, que dalli difta mais de duas léguas,
íem lhe dar quem o guiaíTe por caminho , que nao fabia; elle
fem fe atrever a replicar, fe poz na mula do mefmo Convento,
com a efperança de achar a quem foífe perguntando. Mas como
era perto da noite, e naô appareceo peíToa alguma, de quem fe
houveíTe de informar, largando as rédeas a mula , eíla o levou á
porta do Mordomo : e vendo na volta para caía a confufaÓ dos
caminhos, que cegamente acertara, attribuio a favor efpecial da
providencia Divina feito a íí, nao comoaFrey EftevaÔ, mas co-
mo a Religiofo obediente.

400 Humas Religiofas de conhecida virtude entrarão
em pios defejos de o verem j e ainda que para efle fim repetirão
muitas diligencias, nunca por vontade do fervo de Deos o po-
derão confeguir : até que fe empenharão com o Prelado, que o
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mandou,eeJle o fez pontualmente fem a mais leve repugnância:

e depois que chegou à fua prefença, logo lhes diíTe -.Minhas ir*

waab, em coufas de obediência naõ ha áe haverfenaõtomar o

Convento ; ás cofias, /eaffim lha mandarem; naõ he bem>
que haja

replicas, nem por-Je a julgar, fe bebem mandado, ou mal. A ette

propofito coítumava elle explicar-fe com ôs Prelados, repetin-

do aspalavrasdoP
L
íaÍmo7o, Utjumentumfaãusfumapudte.

Queria dizer, que por conta delle corria porlhe o pezo das obri-

gaçoens ,
que folie fervido, e da fua parte eftava confiderar,

que o mandava em nome de Deos para emmudecer -.,. e íuften-

taracarga. uobm
401 O que muito o affligia era ver* que algum Prelado

lhe declarava a caufay porque difpunha , que elle fizeíTe efta, ou

aquella obrigação : de forte , que atalhand.olhe , coma coftu-

mada humildade, o intento, logo lhe dizia ; PadrePmy , nao

Je canfe com ijjo : hafia que Vof}a Reverencia mo mande. Acha-

va-íe em certa oçcaíiaõ impoífibilitado para hir a pé fallar a hu^

ma peíToa de muita diftinçaô , que fe valeo do Prelado para que

Jho nrandaiTe a caía: e como o impedimento era notório por

cauía da fua moleftia, determinou o dito Prelado , que foíTe em
huma cadeira, em que o vieraõ bufear. Propoz elle o inconveni-

ente, que lhe occorria a refpeito de fe meter na cadeira; e vendo

<]ue naõ.parecia fer aceito, e que o Prelado principiava a tirarlhe

oeícrupqlo , acudio logo dizendo : Padre Prior, naç[ha para

que mais gafiar tempo. Manda-o Voffa Reverenciai Pois ainda

que Jeja hir embandeirado em bum coche, Urey.de boa vontade.

402 Fazendo huma pratica com grande edificação dos

ouvintes acerca das utilidades do filencio, quiz o Prelado remu-

nerarlhe aquelle íerviço com lhe dar occafiaó de merecimento,

e neítes termos lego obufeou, e lhe diíTe, NaefalleVoffa

Reverencia daqui ate âmanhaa ataeshoras. Foy para admirar

a alegria, com que recebeo o preceito, como da maõ de Deos; e

tao pontualmente o fatisfez, que até aos que o faudavaó, naõ reí-

pondia: e aflim por eítes , como por outros femelhautes actos,

fubio tanto , que chegou ao fummo gráo da perfeição da obedi-

ência. Por ©bferyar inteiramente efta virtude , até aos confe-

Ihos da nofa Regra, e Conftkuiçoens fe fogeitava com a mefma

inviolabilidade devida aos preceitos. No Coro , Sancriftia, Re-

feitório, e outros lugares , onde fe nos manda guardar filencio

I
.

per-
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perpetuo

,
nunca falJava; efehavianeceífidadequeoconftran-

gefle , fazia por ie explicar fem vozes , com aJguns finaes ex-
prefíivos dos conceitos.

403 Até os confelhos particulares , que íe \hs davaó
,

quando para confolaçaõ fua os pedia, guardava perfeitamente,
iem diícrepar delies, até que lhos difpenfaífe o mefmo de quem
os ouvira. Aíiim aconteceo em huma occaíiaõ, em que por eftar
o Prior fora do Convento, deo conta ao Prefidente d.elle, dos
grandes efcrupulos, que lhe ficavaô de algumas praticas com
Seculares,que o bufcavaõ com frequência. íiundavaõ-fe os feus
efcrupulos em cuidar que poderia proferir palavras demais , e
tinha por provável , que da íuperfluidade delias fe feguiria pec-
cado. Refpondeo-lhe o Prefidente: Pois voffa Reverencia tem
efcrupulo das palavras demaftadas* quando alguém lhe quiz*er

faliar t digalhe iflo: Irmaõmeu , o que vos importa para a vof-

fa falvaçao be, que vos confejjeis muito bem geralmente; depois
frequentay os Sacramentos ; rezay o Rofario de Nojffa Senhora
com a perfeição pofivd , fa&ey as penitencias , com que boamente
poderdes , ouvi Miffa cada dia, eday e/molas conforme voffas
poljibilidades. Ficou então muito fatisfeito , dizendo, que efte

Regimento lhe parecia vindo do Ceo. Porém entrou depois
em novos trabalhos ; porque as peíToas de refpeito o conftran*
giao a dizer mais: e tantas forao as difpenfas pedidas por naó fal-

tar aos confelhos , que foy precifo difpenfalos de todo, para" que
elle ficafle pacificado, e os deíejpíòs das fuás doutrinas mais
que antes favorecidos.

404 Era taÓ exttçmofooXeu refpeito para cora os Prem-

iados, que entendendo eftar algum queixoío delle , ainda que a

queixa fofle apparente , elle mefmo com grande humiliaçaõ to-

mava por fiocaftigo, çonfeífandorfempre
f que eraõ efFeitos

da fua maldade. Affim aconteceo em certa occafiao , em que o
Prior lhe deoafaber a culpa de que.o açcuíara hum pobre^ fe-

gurandolhe, que na repartição das efmolas íe houvera mais libe-

ral para outro. Elle ficou do que ouvira taçaifoftado, que íem
dizer palavra alguma por hum breve efpaço',e julgando, que taó

enorme delido fe devia caiHgarcommuitas bofetadas, logo as

começou a darem fi, dizendo cont lagrimas , e repetindo: Effie-

fou eu: effe Jou. A' mefmapenitenc^aíecpridemnou outra vez,

cm que fez juizo contra alguns Religiofos, que com rifo celebra-.
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vaó as palavras tofeas de hum Irmão Leigo, avaliado por íím-

ples. Epoftoque no principio lhe pareceo, que a razão do íeu

íentimento procedia de zelo, depois confeíTou, que era efTeito

de fua má inclinação, repetindo comoEccleiiair.es, que havia

tempus ftendi , & tempus ridendi,

405 Com efte modo de fecaftigar a fi, injuriando-fe, e de-

fejando, que todos o maltrataíTem, fe defempenhava com Deos,

quando lhe referiaõ, que algum Religioío faltava á fua obriga-

ção, ou ao refpeito devido aos Prelados. E querendo fatisfa-

zer por cada hum a pena que merecia, para deíviar a todos de íe-

meihantes procedimentos , muito deveras lhes fallava, dizendo:

ívmaõs , irmãos, quandovos o inimigo tentar para fazerdes al-

gum peccado, uttde-vos atites a mim, daime debofítadasxpague o

reflo de FreyEflevaõ , e na§ o do bom JEòUS> que vos naõfez por

ende afjim o trateis. h\uriay,eaffrontay a Frey Eftevaõ: nao in-

jurieis, nem afronteis a vofjò Creaâor. Com femelhantes expref-

íoens , e ebm percuíTaõ no 1 próprio roflo , coMumavatambém

nos púlpitos reprehender aòs^eccadores ; os quaes convenci-

dos de Verem, que fendo eites os culpados, tomava o caftigo hum

innocente ; compungidos , e verdadeiramente contritos, detef.

tavaô âs culpas , e delias com grande gloria de Deos y e conten-

tamento do Ceo , faziao publicas penitencias.

; í i
~> ifc ú lilbai! v /.

i \ :ú*.-•--
.

mi

Aoverter.cia

ctílaiia
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. I CAPITUL O XI.

|

De algumas fwgulares dev&çoem^ que teve , eenfmou, naõfé com

o exemplo fm%$poreftrito.âl íUí

©fiv&hiehre nos pareceo naô deixar em íi-

lêndódk matéria, fendo tao utií ; por-

"^^x que he eêVto, que as almas defejofas de agra-

dar a Deos, e-afeós Santos ]eftimaõ,asnoV2s idèas, que fe lhes

propõem para lhes daf&fri louvor;. Notáveis fao as que inventou

efte Santo ^^gt^^¥^^i^9^^a^^0^ €^fòjl)lft@Si devidos a

JESU Chriftoem dirTererríé^PaíTosde fua fagrada Paixão ; ref-

peitando igualmente aoíâudãVel ínftrumento da fua morte, eá

fempre Virgem MARIA i& qual porMay do mefmoSenhor,

edos peccadores^, íempre ;dô Venerável Padre Frey Eíksvaa

$ . aioTfoy
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foy efpecialmente amada , c com extremofo aíFedo fervida.
Mas porque neftes limites naó cabe a individual noticia deto-
das, eícreveremos fó decadahuma o que julgamos íerdiVno
de imitação. &

§. I.

Devoção à Sagrada Imagem deJESUChrifio , e á/ua San*
tiffima Cruz.

4°7 í^\ Ardentiííimo affectcque o fervo de Deos emV/ todaavidaprofeflbua JESUChrifto, feef-
tendeo a moftrar, que também exteriormente o eftimava por
infeparavel companheiro. De noite , e de dia confervava fo-
bre o peito huma Santa Imagem do mefmo Senhor crucificado,
c fó com el la entre os braços dormia. Nas feiras feiras , em me-
moria de fua Sagrada Paixaó,ufava de outra Cruz notavelmente
pezada, que em /eus defcubertos hombros recebia, e com ella ca-
minhava de joelhos, dando certo numero de paffos , com huma
corda deeípartoaopefcoço,e muitas vezes comos pés defcalços.

A efte grande trabalho fe íeguia huma rigorofa , e indiípenfavel
difciplina : e com a mefma corda ao pefcoço dormia nas noites
de quinta , e fefta feira. Nefie ulcimo dia, em todas as femenas
Jem apartar da memoria os tormentos, que o noílo Redemptor
padecera,bem ponderados na fua Santa Imagem, a todos que en-
contrava, fem lhe darem occaíiaõ, dizia : A efias horasMa meu
òmhor JESV' Ghri/io caminhando de cafa deCaifaz paracafa
âe Pilatos. A outros dizia : A eftds horas eflavaõ açoutando a
meu Senhor JBSU Chrifiò. Ao meyo dia tornava : A eflas horas
levantavao na Cruz a meu Senhor JESUChriflo : de forte

, que
lembrando a cada hum dos Religiofos o Paífo, que correfpon-

dia á hora; em que lhe fallava , nunca tomava na boca oinefTavel

nome de noffo Redemptor ( aflimcomo também o de fua May
Santifiima ) que para moftrar a poíTe, que nelles tinha > naô dií-

ÍQÍÍe: MeúSenborjESU Chriflo : A Virgemminha Senhora.

408 Era feu louvável coftume ajoelhar , ou foiTe em lu-

gares occultos , ou públicos , diante de todas as Cruzes y que fe

lhe punhaõ diante dos olhos; dilatando-íe efta devoção a ve-

nerar igualmente attenciofo aquellas Cruzes, que fem artifício,

cafualmente pelas ruas , oueftradas fe formavaô. Depois de as

adorar, as desfazia3 pornaõfofrer,que as imagens do Infirumen-

to
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to de noíla RedempçaÕ houvelTem de fer pizadas. A mefma

genuflexão fazia, quando ao abrir as cartas via a Cruz, com que

alguns Chriftãos louvavelmente as principia©. E porque efte

antigo coílume lhe parecia bem , nas cartas, que a naõ traziaõ,

elle a figurava com o dedo, e logo a beijava ; exprimindo pelo

mefmo modo a íua devoção ,
quando nas leituras encontrava os

doces nomes de JESUS, e de MARIA. Se acontecia fallar com
algum Cavalleiro da Ordem de Chrifto, afllm que lhe via a

Cruz no peito , íem temor de fer a fua devoção havida porhum
quaíi effeito de fimpíicidade, com os joelhos em terra alli a

beijava. E occafiaõ houve, emqueinflammado nozelode ver

fempre exaltada a Santa Imagem da Cruz , chegou a pôr-fe de

joelhos com as mãos levantadas em a&o deCommunidadeno
Capitulo defte Convento de Lisboa para pedir aos Religiofos:

que em reverencia da meftna Sagrada Cruz* , naõfé a venerajjem

nos altares , e em partes femdhantes , mas que naõ confentiffem

eftar em lugares indecentes,

409 A's Cruzes, quede novo íe levantavaò, applaudia

com demonftraçoens feílivas , cantandolhe os Hymnos , e An-

tiphonas, que a Igreja lhe coííuma applicar. Aífim aconte-

ceo ao çollocar-fe huma nova Cruz fobre o Calvário do Adro dst

noíTa Igreja da Vidigueira. Depois das íuas já fabidas viíítas
,

hum Religioío de fua confiança entendendo , que ellefe reco-

lhia , lhe ouvio dizer : Padre, temos ainda huma vifitaparafa*

ze
:

r3 havemos dehir vifitar aJanta Cruz, e levarlhe huma oferta.

Chamou pois os Religiofos que apparecerao , ecom eilesfoy

cantar ááova Cruz hum Te deum laudamuSjUCòmpVínhsido de ou-

tros louvores expreííivos do fino amor,com querido lhe dedicai

va. Etaleraozelode ver efte Santo final reverenciado, quebáfta-

va j- que na íua preíença alguém o fizeíTe com imperfeição, para

lhe refultarjdefgoílo. Aífim oprova\huma fentetfçáfua, com que

reprehendeb acertos Religiofos pela maneira íeguinte. Emoc-
cafiaõaemque o Venerável Padre trazia a manga provida par&al-

gum^aquelles meninos, a quem mandava benzer, e repetira

doutrina .Chriftãa , os taes Religiofos lhe diíTerao por graça,

que .fé r©s convidafTe, também elles fariao oílnal daCruz: e fa-

zendqTí&na realidade com alguma préíla , immediatamente o
Apoftolico VaraÕ íe levantou, dizendo: Agora que?v eu pré-

gar > e benzendo-fe vagarofamente com hurnas cruzes bem fei->.

tas,



Tomo II. Parte II. 231
tas, profeguio; Efiahe , Padres meus, a Cruz, de Chrifto, em que
todos nos havemos de[alvar. 4 Cruz, as aveffas ( como aqui vi
faur)he l ruz, de Saõ Pedro: efla haftou para e/le, mas naô baila
para nós.

410 Com o mefmo Santo final remediava muitas cou-
fas, que dependiaó de

:
fayordo Ceo: e houve occafiaõ, em que

lhem eípecialmeíite revelada a eríkada da mefma Cruz , pa-
ra confeguir alguns efeitos maravilhoíos. Affim o experimen-
tou atempo ,

que ^l|e fe valeo certo Religioío, para que Deos
plivraffe/da vangloria , de que era grandemente tentado nos
exercícios de Pregador. Depois que o Venerável Padre tratou
corri- Ueos acerca do melhor antidoto^que podia achar contra
taõ mortífero veneno, conheceo, que fazendo o Religioíoem
fi muitas vezes o final da Cruz, ficaria vicloriofo. Efta verda,
de lhe foy moftrada na clara viíaõ de hum Miííal dourado , ede
encadernação primorofa, fobre o qual lhe mandavao fizeíTe
Cruzes: de forte , que po ornato do Miííal (em que fe contém
os Evangelhos , que o Religiofo expunha ) fe figurava a van-
gloria 9 e nas Cruzes o remédio. Sendo pois efte applicado ,

promptamente fé conyerteo em humildade, o que antes fora
amor próprio. A taó vehemente affeclo , dirigido á'Santiíiima
Cruz, correspondeo o Senhor, naô fó dando-íenellaa verão
noflb Venerável Padre pelos difTerentes modos, que moílrará a
Hiftoria; mas repetindo finezas em defempenho do muito, que
femelhame devoção lhe era agradável.

r
• u

•
•
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Devoção ás Chagas de Chrífto^ comas infirucçoem dadas nafe-
guinte Carta

, que efereveo a huma Religioja da Ordem de

SaÔ Bernardo,

Pela Cruz me?
receo favores do
Ceo,

Vífaõ acerca da
vangloria.

4H 35 /^\ Bom JESUS feja íempre para eíTa íua ai- carta xvii.

a? v^/ ma JESUS, que he toda a eonfolaçaõ , e fobre osthe-

„ falvaçaõ : Efpofa do innoeente Cordeiro fermofo, e fem ma- [°ur°sc^e íe

i a r iv .- „ ,
entotraonas

j, cuia. A lua cartarecebi, e a informação, que o portador me Chadas de

3 , deo da fua boa pertença© , e defejos de acertar no caminho da Chriíto»

„ virtude, taõ fácil, e tao efeuro. Fácil digo para aquelles, a
3, quem o Senhor, que he luz, eguia, quercommunicarfeus

„ rayos , claros, è graciofos;e eftes íem duvida, feguindo-onao

co-
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%) conhecem , nem Tentem algumas trevas. Merecem eftagraÇa

„ os humildes , que conhecendo fua ignorância , e fraqueza, fe

,, rende ao parecer da gente efpirituai , e douta, ou aos pof-

3 , tos em lugar de Chriíto , como faõ os Prelados , e Gonfef-

,, fores. Porém naô aííim aos foberbos , naô aíiim aos confiados

3 , no feu parecer , que he eíTa fua luz , como a da candêâ , que

„ com qualquer vento íe apaga , e fica ás eícuras. E para eftes,

,, oh como he eícuro o camirího do Ceo ! Para os que querem

„feguir fua vontade, e naô a dos Prelados , ainda que feja ao

„ parecer, humano defvário: Oh como heefcuro b caminho da

„falvaçaõ!

41 2 „ Irmãa 3 peftende carta minha com tantas anciãs,

j, tendo huma carta tàô copiofa , e de tanta confolaçao, como fao

3 , as Chagas do bomJESUS ; carta , onde eftá toda a íabedoria,

5
,comodizoBemaventuradoS. P'auIo,eSaô Francifcooenten-

5, dia,quando fallandò com o mefmò Senhor j dizia: Se]ab~doutos>

„ e Sábios em qualquer /abedória todos os outros, que a mimfó
„vós me bafais. Só em faber quem vós fois 3 efaber quem eu

5, fou-t ficoifufficientemente Sábio , e douto-, porque aqui leyo toda a

„fabedoria ,
que fe pôde faber , edefejar. E aííim he , que aqui

„ fe lê a boa doutrina para bem viver : aqui íe acha o bom

5 , coníelho para naô errar: e por iíTo diffe o mefmo Senhora

„ Santa Madre Therefa de JESUS; Quando quizeres tomar

3, confelho , fejd diante de hum Crucifixo ; 'porque femfalta aqui

„ o achara fem nenhum engano, quem comfe,e verdade o bufcar.

413 „ SaÔ também carta de toda a confolaçao efpirituai

3, eílas Divinas Chagas , e como tal a liaô os Santos , e a lêm to-

3 , todos os que a entendem j epertendem verdadeira confola-

,;çaô, despidos de tpda a confolaçao da carne, e humana; por-

„ que, como diz o Melifluo Bernardo, bem douto , e inftruido

9 , na lição defta carta , NaÕJe dá confolaçao do Ceo , aos que ef-

„ tão fartos da confolaçao da terra -, porque he a confolaçao Di-

,, vina taõ delicada, que não admitte outra qualquer proffeira. E
,,com razaÔ; porque comoellaporfíi fóbafta para encher tudo,

,,admitcir outra he defcortezia , e he digno de perder tudo,

3, quem com tudo fe naôfabe contentar.

414 ,, Saô eílas Divinas Chagas também carta de amo-

9 , èei do Efpoío Divino, e nellas lemos o muito que nos amou,

3 , e nos ama; porque fe as fendas fao teftimunhas do amor, amor
„pro.o
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provado e abonado com tantas , e tao mortaes feridas , com

„ teítimunhas tao abonadas
, comofaÓ as cinco Chagas , onde

„ nos moura íuas entranhas, quem terá dellefófpeita alguma?
9) fequem haverá, que fe nao dê por obrigado , e fe renda «o„amor defíc Senhor? Só a elie bufque, íóa elíe ame , e fó
„ nellas Chagas íe recolha , e íó delias trate , e fó delias viva
„ contente, e confolado l Muito bem, entendeo a lição dei-
„ ta carta foberana aquella devota Matrona , de quem eícreve o
„ gwiolo baÕJeronymo, quemorrendo-lhe o marido, ficoulhe
„ hum filho ou dous. Era iílo como hum porto, emquepodiaó
„ parar > e íahir íuas deíconfolaçoens : porém foy o Senhor
„ lervido de lhos levar juntamente com o pay. E quando todos
,, cuida vao, que hzeíTeella grandes extremos, então fe Foy por
„ de joelhos diante de hum crucifixo, e começou naquellas Cha*
„ gas a ler amores íoberanos do Divino Eípoío; e aífim com hum
.. roflo alegrete rifonho , toda abrazada em amor, diííe: Ja vos
„ entendo

, Senhor, ja vos enundo : fó me quereis. Aú agora me
„ levava o marido parte do amor ; osfilhos tambémfuaparteiago-
„ ra vejo, que o quereis todoitodo, Senhor, he vo(fo,efó a vós quero.

4*5 »Oh que palavras para humaalma , a quem o Se*
„ nhor chsma para a Religião

, pofta aos pés de hum Crucifixo
„ bem conhecida da mercê , que o Senhor lhe fez em alivrar dos
3 ,

perigos do Mundo, dos tráfegos da caía, dosdefcontosdo
5Í mando, e filhos! Rendida de tantas mercês, e a tantos bene-
3 ,ficios, diga: Senhor* quem vosmoveoafazerdes tanto cafo de
„mim, deixando tantos no Mundo? Sem duvida, nenhuma ou-
a* tra coufa , Jenaõ o amor particular, que me tendes, e defeja
„ de eu particularmente vcs amar. Para iflo me mandajtes deu
„xar pay, mãy

, irmãos , e parentes. Eu vos entendo bem;
y , fó me quereis. Quando eflava no Mundo, todos efles tinhaõfua
aparte em meu amor. fósficáveis com muito pouco, fendo devi-
ndo a vós Jô tudo : efe me wandaftes deixar a todos

, foy para fó
3 , em vós empregar todo o amor. Eu aceito o partido: neflas Chagas
3, me recolhey , e nellas me recehey.

4 * 6 „ Ah quem poderá acabar de perfuadir a todas as Ef-
3) pofas de Chrifto efta verdade , e que todas a feguiraõ; porque
„ fem duvida he obrigação fua, e ifto lhe pede Chrifto. Mas ay
3, dor! Quaô poucas eípofas fieis tem o BomJESUS ! Hum ho-
í, mem deo conta ao Padre Frey Gil, Varaò verdadeiramente
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Chrorneadas, Carmelitas
,,., Reíigiofo,, e hum dos companheiros do Padre Saõ Francifco,

„ que deíejava 3
epertendialer Religioío.Reípondeolhe Fr.Gil:

„],a que.quereisfer Reíigiofo , bidé primeira , e matay voffopay>

„ * mãy 5 e irmãos, .
<? tf tados.os w$w Parentes. Ficou -efpanta-

„ do o homem : iV^o vos mando
(
replicou o fanto Varaõ) que

,. mateis vofjosparentes com a efpada material , Jenão com a ef-

, „ pada e/pirituuí » í que proponhais em voffo coração , que to-

„ dosficãa mortos : então vinde, eentreguaivos a Deos. Iftoen-

„ íinou Chrifto Noílo Senhor no Evangelho , e o Santo o de-

5 , clarou defta maneira : e aííim ha de fer, íobpena de naõ ferem

,5 noíías almas verdadeiramente efpofas de Chrifto. Como ha

„ de entregar o coração a Chrifto, quem o tem taõ repartido ?

„ Como ha de darlhe todo o amor, quem o tem taô defpedaça-

„do ? O' Padre, que ha de fazer huma Religiofa, que ha mií-

,, ter huma coufa, e outra ? Digo, que huma alma, que de to-

„ do fe tem entregado a Chrifto , que lhe bafta a pobreza da Re-

„ ligiaõ. Que quem também querdemaíias, naõ íe trata como

„eípofa defte Senhor, fenaõ como efpoía mundana. A eí-

pofa de Chrifto quéla elle com hum habito, com que fe cubra ,

„e hum paõjcom quefefuftente: e quando o habito for remen-

„ dado , e o paõ íó com humas íardi nhãs, ou legumes, entaõ he

„ mais agradável a Teus olhos, mais adornada para fe poder pre-

„ fentar á íua vifta, e ás íuas Chagas.

417 „ Mas quem fera taõ ditofa
,
que chegue a efte efta-

„ do ? He verdade : ííngular deve fer, muito única deve fer ,

„ poucas devem achar-fe ;
porque fe vemos tantas , que naõ fó

,, naõ deixaõ os parentes , que lhes deo a natureza , fenaõ que

„ buícaõ outros, que a affeiçaõ, eointereííe lhes reprefentapa-

3, ra ihes entregarem o coração : e o amor taõ repartido, que po-

,j de caber a JESUS ? Efeeftas naõ acabaõde fe defapegar def-

,, tes feus parentes desleaes , como fe defapegaráÕ as outras dos

„feus parentes naturaes ? Poucas devem de fer. Couía fíngu-

,, lar. Como tal , e como única , a convida Chrifto com a lição

3, de íuas chagas, quando nos feus cantares diz: Vinde pomba,

,, minha > recolheivos nos agulheiros da pedra. Pela pedra fe en-

9, tende Chrifto: pelos agulheiros íuas Chagas. A ellas convida

,, a fua pomba. Naõ falia de muitas , fenaõ de huma. Osluga-

3, res , as moradas, os agulheiros faõ muitos: porém única a

53 que fe difpoem para. fe recolher em elles deípida de toda a af-
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,, feição, emtereíTe do Mundo, e de parentes. Queria Chriflo
„ que foliem muitas, e psra iíTo fez muitas moradas, emui-
fy

tos lugares. Mo pedia feu amor: iftofua bondade: ecafas
„ tinha para muitos; porém noffa maldade, noíTa baxeza, noíTa

„ ingratidão põem o negocio em termos, que digaelle: Venha
5, bunfuT^ por iíTo lhe chama pomba. Naõ diz rouxinol , naõ
„ diz canário, como as que uíaõ de grades, e de muficas; fenaõ
» pomba

, cujo lugar hefolitario , cujas muílcas faõ gemidos.
418 ,, Oh que agazalhado acha humadeflas nas chagas

„ de JESUS , recolhida a hum canto, epofta aos feus pés! Que
„ gemidos:, que fkudades, que lagrimas de unta confolaçaõ!
„ Depilas eraõ as quediz Santo Agoftinho

, que quando na Ora-
3 ,
çaõ fallando com Deos fe desfazia em lagrimas, íentia grande

„ confolaçaõ: Bene mihi erat cumillu. Pois lagrimas naõ naf-

„ cem de triftezarl Ah que lagrimas, que derrama huma pomba
„ aos pês deJESUS', porJESUS, elle as íabe adoçar, e flcaõ

3 ,
fendo muiica fuaviíííma, e naõ triíteza: epor iíTo pomba, cuja

,, mufefaõ gemidos : por iíío pomba
, porque quem hade gozar

3, deflaJiÇaõ , defta confolaçaõ , defta carta , ha de naõ fomente
,,apariàr~íe, como;digo,de todo otrafego,e defpedir-fe de todas

„ asinquietaçoensdo Mundo , e contentar-fè com o lugar íoli-

,,tariodoíeu Mofíeiro, edafuacella; mas também ha de fer

3, pomba fem fel , fem contradição ás fuás fuperioras: naõ ha de
„ haver fel , nem azedo. Tudo lhe ha fer muito doce. Na6 ha
3 ,
de fer fel para fuás irmaãs, agra , e azeda, fenaõ a todas fogei-

„ ta :

;
faI-vo quizerem tirala do amor de Chrifto, que entaõ naõ

„faõ irmãas.

4^9 3, Bem vejo, que fe huma Religiofa quizer fazer o
3, que tenho dito, logo ha de haver mil contradiçoens: humas lhe

3, chamarão douda; outras lhe cufpirâÕ no roflo : quero dizer,

,, hiraõ contra iíTo : e neftecafo fer pomba, recolher, e gemer
„ com JESUS: naõ fazer cafo de táes pareceres. Ha de fer tam-
3, bem pomba fem fel no fofrer as enfermidades fem queixas ,

„ fem murmuraçoens : antes com flngeleza de pomba render, e

„ gemer. Naõ digo queixar, fenaõ gemer de fentimento, do que
3> padeceo o BomJESUS ; porque fe eu naõ poíTo íofrer humas
„ pequenas dores, que faria o Bom JESUS em carne viva? Ge-
„ mer também , e chorar feus peccados ; e tomar em defconto

33 delles eífas enfermidades.

Tom. II. Cg 2 42a 3, Se-

1



Aflifíeneia

lhe fazíi.

qne

M

2 3 6 C/irónica dos Canhèlitas
420 ,, Seja também pomba em entendera Chrifto, que

jjlhe chama pomba minha , eas íuas pombas, as fuás èfpoías,

„ tanto que entraõ neíTas chagas , logo panicipaó delias, logo

3, faõ enfermas. Santa Clara tanto enferma,«fempretaõ alegre,

„ que o mefmoConfeíToríe efpantava. Entendia a voz doEípo-

„ ío , que affim trata as fuás efpofas. A noíía:B. MadreThere?

„ ia taõ enferma ,
porem muy varonil , e muito esforçada. Por-

„ que fe o Senhor dá as enfermidades , dà-as como Eipoío , que

3, ama , e affim naõ faõ para matar í fenão;.para|>rovar , e para

5 , coroar. He elle tão amigo de nos dargrande coroa no Ceo,

„ que íbfre muito bem padecermos a effa conta grandes traba-

a5 lhos na terra, pois a eííes refpónde a coroa np Ceo; e affim aos

3) mais chegados , e mais de fua cafa, dá mais.. Na fua cruz, onde

elle eíleve, quem teve o primeiro iugar,ífoy fua Mãy: epor

aqui veremos a eftima das enfermidades* e:dos trabalhos , e

quanto valor hão de ter diante dènoffas óihos.

42

1

,>, "Façame caridade de me dizer todos os dias cinco

aAve Mariasàs Chagas do BomJESUS ;e logo humaá Virgem

j, N. Senhora May deDeos , e Mãy noíTa: porque nao ha otitro

*, meyo para poder entrar neíTas moradas das Chagas deJESUS
sí mais accomodado,que eHa ? pois temas chaves, que (comodiz

,;o Bemaventurado Sa6 Bernardo) determinou Deos de naõfa~

5yzer mercês, fenaõpor mãos de MARlA^z affim parece Iheen-

5 j tregou as chaves de todos os
s
feus Thefouros. Quem quizer fer

33 rico acuda a ella; porque nem he efeaça, nem pode pouco, nem
^jlhe falta amor, nem condição. May he> Rainha he, Senhora he

a, de todo o Univerlo, &c.

§. III.

Devoção ejpecial, que teve ao Santtjjimo òacramento da

Eucbarifiia,
. d 1

422 PEI08 grandes , e contínuos obíequios feitos ao

Santiffimo Sacramento da Euchariftia dava o

fervo de Deos a conhecer, que efte Soberano Myírerio era ob-

jeâro principal da fua mayor devoção. Em íinaldo muito, que

ajESUChrifto amava, confiderando-o debaixo daquellas ef-

pecies Sacramentaes , nunca da fua Divina prefença fe retirava

fem moftrar violência. Alli fe demorava 5 nao fó para repetir os

doces colloqnios, com que lhe ofTereciaprofundiflimas adora-

: :

,

\ coens,
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de amor,

Prcvas da fua

Fe, c 4q icu zel<i

çoensj mas também para eftudar , efcrever , e exercitar outros
«elos doentes, quejulgava ficarem fó bem acabados, quandoos
profeguia a vifta do Sagrado Tabernáculo : e alli ficava taó pre-
so de amor, que^uas vezes., por mais que pertendia occukar
alguns dos feus effeitos , na6 Iheera poffivei, antes excitado de
hum quah neceflafjoimpulfo, deo vozes , ecòm os braços aber-
tos exclamou dizendo: O 1

verdade, verdade, verdade ! Q< Se-
nhor, quão amigas da alma, e dó entendimentofaôvoffas verda-
d/si Por efla verdade, Senhory.mil vidas.:.Que mais certa ver-
dade meu. Dm, que tflardesvés debaixo dase/pecies Sacramen-

u a
2
l' 4

pormeyodeftesíuaves clamores publicava a fua ro-
bufta te de forte, que aosique lhepoderiao contradizer o gof-
to de exercitar- íe no eftudo dos Sermoens ,-e de outras acçoens
familiares diante do Sacramento, dizia: Que poishaviao de fer
companheiros eternamente no €eo, bem era que na terraje nao
-opartafiem. E fazendo-fe vigilante guarda do refpeito devido
aíoberaoa;Mageírade doRey dos Ceos* naÕ tinha fofrimento
para faltar com alguma modefta reprehénfaõ a quem ao feu Sa-
croíanto corpo deixava de dobrar os joelhos. Afíim aconteceo
em certa occafiaõ , que hum Religiofo foy buícar luza alampa-
da, e por deícuidonao feza reverencia coftumada. Então o Ve-
nerável zelador da honra Divina com palavras hum pouco afpe-

***teheah5
> $

ras o reprehendeo, dizendo: He poffivel, que entra V. Reverencia
vaca/a alheya /em faliar ao dono delia, que o eflá vendo entrar*
EJla cortezÁa fe ufa entre os do Mundo ? Poisfeelles naõfofrem
efles de/primores

, porque osfofrerá oBomJEWS? Porventura
ttao efla tile dentro daquelle Sacrário tão perfeitamente como nos
Ceos ? Sim eflapor certo, fimpor certo, fim por certo. Eu o creyo
a/fim meu Bom JESUS: muybem o creyo: afimhe , que efiais
ahi^ Mas nem por iíTo o Religiofo fe moftrou ofTendido , ou
queixofo; porque em femelhantes occaíloens fe lançava aospés
dos meímos a quem reprehendia: econftimindo-fe merecedor
decaftigo, dalli nao fe levantava fem coníeguir o perdão.

424 Nos três dias da Semana Santa , deíde a quinta feira
até o Domingo de Pafcoa, afiíítia continuamente na Igreja, fem
dei la fe apartar de dia, ou de noite, por nao defamparar ao San-
tiíiimo Sacramento expofto no Sepukhro. E querendo algu-
mas vezes no anno repetir efte mefmo obfequio pedia ao Prela-

do

OMocjuios feiros

ao mefmo Se-
nhor Sacramen-
tado.
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do licença para ficar de noite nócoro ; pofto que lhe refultava

meritória defconfolaçaõ de a conieguir poucas vezes, por ter o

Prelado refpeito ásíuasindispofiçoens. Mas he fem duvida, que

tomou á fua conta fazer em cada dia certo numero de vifitas ao

Santiíiimo Sacramento : nas quaes fe moftrou ainda mais fervo-

rofo, depois de lhe chegar á noticia , que o Senhor mandara á

noííaGLoriofa Virgem Santa Maria Magdalena de Pazii , que

trinta,e três vezes cadadia o viíitaíTe no Sacrario^or íer eíla de-

voção muito dolfeu agrado. Nas quintas feiras celebrava ao mef*

mo SantiíTimo Sacramento no Templo da fua alma huma fefla

com afolemnidade, que cabia nos limites do feu coração, e eraó

de ouvir os Hymnos Fange Ungua^Samsfokmmis^ outros, que

engraçadamente cantava ; mÒârando naquellesaclos exterio-

res os íntimos aífeclos j
que ao Sagrado paõ dos Anjos confa-

orava.

42 5 Por caufa da fua manifefta devoção, lhe haviaó os

Prelados concedido licença ,
para fer elle o qjue fempre reno-

vaííe nas quintas feiras o Sacramento ; e com eíFeito o executa-

va com tanta coníolaçaò de fua alma, que nao fabía como cabal-

mente houveííe de agradecer aos mefmos Prelados tao êftima-

vel benefício. Por fua conta eftava a decência do Tabernáculo,

©ornato do Altar, o aceyo daCapella; o que tudo pelas próprias

mãos compunha com tanro primor, que parecia concorrer para

o meímo deíempenho o minifterio dos Anjos, Nos Conventos,

em que fe achava , íempre queria fazer , ou aíMir ao fazer das

hoftias, para que nenhumas fofTemàs mãos dos Sacerdotes com

o mais íofriveí defeito. Naó efperava, que o SancriftaÕ lavaffe

oscorporaes, e fanguinhos ;
pois para efte ferviço , e também

para varrer toda a Igreja , de tal modo fe prevenia , que naõ era

baftante a roubarlhe a occaíiaõ defte merecimento diligencia ai-

guma, pofto que foíle prornpta, ou anticipada.

426 QuandoJhe^ra precifo fahir fora do Convento, pri-

meiro íeaprefentava ao Santifíimo Sacramentos levando o com-

panheiro a tomarlhe a mefma obediência , dizia a reípeiro do

Mundo , e das converfaçoens com osfeculares: Vamosfaz,er

oraçaõ, epeçamos a Cbriflo Noffo Senhor , que tios livre da boca

do. lobo .- Em entrando em alguma villa , ou lugar, onde houveííe

Igreja com Sacrário, fazia grandes inftancias ,
para que efta

foíle a primeira caía, onde houvele de entrar , dizendo : Que
havia
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haviafalia?-primeiro ao mais hotftado. E íe por caufa da preíTa
oupeUrefiftericja do Companheiro o nao confeguia, ajoelban'
do em lugar, donde viíTe a igreja, dalli fazia ao Sacramento hu-ma breve oração. O mèímouíoo Uefta Cidade

, quando paíTava
por alguma Freguezia^ou Convento. Seoccorriadirílculdade
para nelia entrar 5 pò0o que as portas eíliveííem cerradas, fem-
ftt com os joelhos, è com a boca em terra, lhes fazia reveren-
cia do meyo da rua, E tantotrazia na memoria os louvores da-

r
quelle Sacrofanto Myfterio

, que em muitas cartas, em que devia
reiponder a matérias differentes , de todas feabílrahia , e ( fe-
cundo os exemplos, que moftra tfEfcritor daM vida) entrando
a difcorrer nefte aííumpto , fó com dk gaftava o papel, eo
tempo. r

' r
'

s. 427 Daqui fe pode inferir, qual feria a fua devoção ao cele-
brar o Santo Sacrifício da MiíTa. Tendo faude, e forças, por ne-
nhum cafo deixou de oíferecer a Deos eíle incruento Sacrifício;
ealgumas vezes diílímulava as queixas, quelhepoderiaõfervir
de impedimento

, a fim de o nao privarem da coníolaçao efpi-
ntual, que recebia. Difpunha em tal forma as íuas jornadas,
que fempre lhe ficava lugar de celebrar MiíTa: e em toda a occa-
fiaó fe preparava com tanto focego deanimo, e com tal mo-
deília , que a todos edificava. Succedeo hir hum dia para o
altar quaíí desfalecido por falta de alimento, e ficar fòcom oPao
Sacramentado taõ fatisfeito, e com tantas forças , que tangen-
do-fe depois á Mefa, teve efcrupulo de comer, por achar em
íi,que delle nao havia neceflidade. Tendo huma vez nas mãos a
Hoftia depois de Confagrada,nella fe vio huma luz fermoíiíTima,
a qual(conforme aexprelTao do depoente) dizia Ter, coroo quan-
do osrayos do Solfazem reverberação em humefpelho. Outras
Vifoens fe referem damefma qualidade, que muito acreditao a
particular aceitação, que o Senhor fazia dos obfequios deite feu
fervo

j
fendo para agora mais que todas própria, a que a reípeito

do mefrno Venerável Padre declara o Efcritor da fua vida, di-
zendo

, que huma almajuftificada o vira unido com o Sanúffimo
Sacramento.

Devoção ao ce«

lebrar Mifla.

Lux que (e lhe*
TionahofttaCõ"
fagrada.

'

§• IV.
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§. IV. •

Devoção, que em toda ajua vidaprofeffouáMayde Deos

MJRlA Santiffima Senhora Nof/a.

428 T\T A 5 cabem no abbreviado termo defte Epito-

JLNÍ me as muitas, e excellentes provas , que o

Venerável Padre Frey Eftevaõ da Purificação deixou do filial

amor, com que iempre fervioáquella Soberana Senhora. Já em

diríerentes números ficaõ exprelíados alguns efpeciaes favores,

que a gk>riofa Primogénita das creaturas lhe fez, mediante o feu

Santiflimo Rofario. Sempre foy delle taõ devoto , que naõ lô o

rezava quotidianamente, mas com humafanta inveja dequem

o íabia ofíerecer com perfeição , fazia por introduzir nos co-

raçoens de iodos huma prompta vontade para fe applicarem a

efte fanto exercício. Conta-fe, que vindo da viila de Portel pa-

ra a da Vidigueira; e perdendo o caminho bufcou hum paC

cor para que lho enfinaífe : fuccedeo achalojunto ás fuaí ovelhas

com as contas na mão rezando devotamente o dito Rofario.

Admirado do que vira, começou logo a dar bofetadas em fi di-

zendo: Âb pobre de mim\ Pobre demim\ Quefervem melhor os

paflores , e idiotas a Deos , do que eu, quejou Religiofo, ePré-

gador.

429 Com o Rofario naõ fó alcançou da Mãy de Deos

favores para fi , mas cambem foy medianeiro das maravilhas ,

queoucras peííoas confeguiraõ da mefma Senhora. Bafta refe-

rirmos o mílagroíofucceíío de hum António Dias Soldado, que

padecendo deíde moiro tempo fem humano remédio huma ter-

ribiliflima enfermidade com dores agudas, naõ experimentou

o bem que deíejava,. fenão depois que teve a protecção , e fe-

guio o coníelho do noíío Venerável Padre. Andando pois o en-

fermo por varias Romarias, a fim de ver fe os Santos, de quem

fe amparava , lhe valiaõ na prefençade Deos , houve quem lhe

lembrou, que íe ajudaíle das Oraçoens doRcligioío Santoda

Vidigueira chamado Fr, Eflevão. Logo com muita fé obufcou

no Convento de Noíía Senhora das Relíquias , e depois que efte

fervo de Deos fe levantou da Oraçaõ, em que á meíma Senhora

fupplicara pela íaude do tal enfermo , fallando com efte lhe dií-

fe: hmao, quereis vós ter faude ? Pois tende grande confiança

naquella purijjima Virgem, e re&ay com grande devoção o feu

Roja-.
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Rofario ,ê naõ vos vades defla cajá, que ella vos acudirá. Ungin-
dolho pois com o azeite da alampada da Senhora, depois que
ambos lhe offereceraõ o feu Refario , ficou o enfermo milagro-
famente livre do mal ; de cujo beneficio deo primeiro á Mãy de
Deos ás graças , e depois ao Venerável Frey Eftevaõ moftrou
hum evidente final, de que fempre confeífaria dever á eflicacia

da fua Oração efte celeftial beneficio.

430 Conlervando-fe com muico gofto cm huma Confra-
ria de Eícravos da Virgem Senhora, cumpria com pontualida-
de, quanto manda o feu regimento. Jejuava os fete dias, e cele-

brava com licença do Prelado as fete Miílas
, que nelles fe con-

tem; honrando também quanto podia com o numero feptena-
rio os fete annos do defterroda mefma Senhora : e tanto preía-

va efta denominação de Eíçravo da May de Deos , que chegou
hum dia a exprimir a hum amigo efte gofto pelas palavras fe-

guintes: Eu, Padre, nãomeconfidero efcravo da Senhora, de qual-

quer modo, fenaõ defles efcravinhospequenos , a quem as Senhoras

tem comofilhos; porque os criaÕem cafa, e muitas vezes lhes daÕ
o peito: e afjim lhe chamaõ os taes mãy Senhora* e ellas lhes querem
como a feusfilhos, b

431 Jejuava em todas as vefperas das fedas da May de
Deos a paô , e agua, dizendo , que lera muitas hiftorias , pelas

quaes confiava, que a mefma Senhora por efte obíequio al-

cançava para os peccadoresna morte confiflao , e arrependimen-

to ,das culpas. E pofto que nunca deixou de fatisfazer a efta de-

voção; com tudo veyo tempo, em que o Prelado lha commutou,
fegundo confta de huma carta do mefmo fervo de Deos,na qual,

fallandoao nofíb intento, diz: Eu, meu irmaõ) efíou mal, que ten-

do Sermoens para pregar , adoeço, e fico perdendo efias boas]oc-

caftoens. Pedi ao Senhor, ut nolitmereprobare a puerisfuis.O Pa-
dre Prior me comutou os jejuns de Noffa Senhora empregaçoens:

e quando jivha quatro pára pregar nefie Agofio , cahiem huma
cama. Senhorje lembre de mim : ea Mãy de misericórdias me
naõ deixe , pois naÔ tenho outro remédioJenaõ a ella, para me va-

lerpara comjeu preciofo Filho. E efcrevendo a outro Religiofo,

com quem tratava efpiritualmeRte , também lhe dizia : Meu Ir-

mão , folçuey de meefcreverdes^a conjolaçaÕ, quefenttfles, quan-

do efiáveis -para morrer , em haverfidoâevoto da Mãy das Mifc*
ricordias. Jiffim fora eu leu dwyto verdadeiro , como tenho por

Tom. II. Hh certo

Exercícios em
oMpquiodgmãf
de Deos.

Jejuara tpaõ.e
agua nas vefpe»

ras das feftas de
N. Senhora.

Gfimtitação dei*

tes jejum»

51q

P"



fé que tg?e no

lano.

O qtie obrava

eíte Síaso final

da ao
fiuõ.

sela iu»

j

qus

\ \-\ti)

t

Prodígios,

Naffj .?< nhora

obrou a fcu res-

peito.

242 Chronica dos Carmelitas
certo valer entao a quem de verdade aferve. Também eu na mi*

nha enfermidade do atino paff
ado , quando efiava com huma def-

confolaçaõ pela defordem dos humores> que parece devia ter algu*

ma femeihança áquelk Txdere do Bom JESUS no Horto ; então

tive hum jonbo de muita conjolaçaô , em que a Virgem Nojfa Se*

nhora emfigura de Eflrella me qttiz*fa&er mercê\ &c.

432 Daqui fe colligem os efpeciaes benefícios* que a Vir-

gem NolTa Senhora lhe concedeo por efte modo taõ admirável.

Forem, o que fobre tudo lhe abonava a devoção, era a grande

fé y que fempre teve na virtude do Samo Efcapulario. Deixa-

mos de referir a efpecial eítimaçaÕ , que delle fez em toda a vi-

da, publicando, que feria o impenetrável efeudo, com que ha-

via de triunfar dos íeus infernaes inimigos. Mediante pois efte

fanto íinal,fez por todas as partes j em que reíidio, notáveis ma-

ravilhas. E como eftas eraó publicas, contendido os Fieis na dili-

gencia de o receberem da ma© do mefmo Venerável Padre;

julgando- fe por felices aquelles, que o chegavaõ a merecer: que

fuppoíio tinha o Santo Efcapulario já em íi toda a efficacianeceí-

faria contra os perigos, dos quaes nosquiz livrar a Soberana Au-
thora defte incomparável beneficio; com tudo parecia aífentar

melhor aquella precioía-dadiva* fendo conferida por humas taó

virtuoías mãos. Entre outras peíToas , que tiveraõéíle defejo,

houve hum a virtuoía donzella , que por eôar muito diftante, fe

vale© de numa parenta , paracque lhe cònfeguiíle do fervo de
Deos hum dos Eícapulsrios,;que difíribuia. Ellelhodeo, e

lançando*©, quem o levara , ao pefcoço da donzella comas
oraçoens, que o mefmo Miniího havia eníinado, aííím que dif-

fe á Virgem Senhora , que lha entregava 9 e que delia tomajje

ppjje , immediatamente morre© a donzella , fem que íemelhan*

te íucceíío fofíe efpeiado. A todos pareceoeíta morte digna de

fe applaudir por boa% e precioía. Delia fabendo o Venerável

Padre , rogou á mefma çreatura que dalli em diante quizeííe ofí

fereceloá Virgem Nofla Senhora por aquelle modo , para ver

íe confeguiao meímo ditofofirai.e v

433' Notoriòsr fora© outros: prodigios, que NolTa Mãy
Santifíima do Carm©r-®cbrouemtabonoda virtude deite feu ama-

do rilho. Sendo enfermeiro naGonvento da Vidigueira, alcan-

çou » que hum Religiof© quafi moribundo fe reítituiííe milagro-

íamente á faude , depois que parfeu confelho prometteo á Se-

nhoraA'-' 5
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nbora de orar em todos os dias , que IhereíMem de vida,hu.
ma hora diante da íua Imagem. A hum fervente do mefmo Con-
vento a confelhou, que prometteíTeconfeíTar-feem todas as fei-

tas da mefma Senhora: epoftoelle em oraçaõ a tempo, que o fer-

vente fem eíperança de faude padecia humas trabalhoías in-

termitencias , delias por modo admirável ficou totalmente livre;

corrrefpondendo-lhe a Soberana Mãy de Deos com eftas fine-

zas á extremofa devoção , com que a íervio na vida , e lhe con-
tinuou a té a morte.

CAPITULO XII.
'

••

De outras coufas notáveis dignas de memoria , que rejpeitaõ

â vidai e morte do mefmo Venerável Padre Frey EftevaÕ

da Purificação.

Recolbe-fe o ftfvo de Deos ao Convento de Colares > onde efiondí-

âo as veneraçoens acaba a vidatemporal com mortepreciofa.
1

>
l , 1

•

Hegou com efFeito a hora feliz,em que o Ve- vcndd« aig*.

ao convénio de
Colarei*

1

í

434
Ê neraveiPadrevioexeeutadoogofto, que £" tttX
^% ^ fempre teve de obfervar no Convento de

SantaANNA de Colares a reforma, que com forças defeuber-

tas pertendera* Foiaõ então de admirar as novas difíículdades,

que a refpeito da íua hida ultimamente occorreraõ, ; porque íe

julgava fer fua áfliíléncia peíloal taô neceiTaria em Lisboa
, que

os moradores defta Cidade a pertenderáõ embargar; dizendo

hunsvque dafuaaufenciaíehaviade feguir aos pobres eoníide-

ravel detrimento ; e proteftando outros , que com a falta da íua

doutrina talvez^recahitiaõ nas efeuras trevas da culpa muitas al-

mas, que com a clara luz da fuá direcção íe confervavaõ em gra-

ça. Porem a neceffidade, que fe offereciade fer elle a pedra fun-

damental de taõ íanta Recobiçaõ , fez que prevaleceíTe o feu

intento: de forte ,
que acompanhado dos fervorofos imitado-

res dò feu efpirito , fe recolheo naquelles devotos clauílros aos

2. de^Mayo de- 1617. Defde efte dia viveo taõ intimamente

unido com Dèosa e de tal inodo elevado na contemplação
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dos bens celeftiaes , que para as coafas terrenas parecia morto.

435 O que nefie retiro mais lhe agradava, era ver, que

podia eíconderfe melhor aos olhos humanos, e livrar-fe mais fa-

cilmente das publicas veneraçoens ,
que âs peíToas illuftres,e hu-

mildes lhe davaõ na Corte. De todas pertendia fugir, mas para

as evitar naõ eraõ baftantes nenhumas diligencias. O Eícritor

da fua vida fatiando nefta matéria com genuina exprellaõ, diz: 3>

„ Que a veneração , que fe lhe tinha, era incomparável , e que

„ naõ poderá chegar a mais do que havia chegado a fama de

„fuas virtudes nefta Cidade, onde o vinhaô ver muitas pef-

„ foas de longe : e indo pelas ruas fahiaõ de fuás caías , e fe

„ punhaõ de joelhos diante delle, pèdindolhe á benção , ebei-

„jandoÍhe o habito; recrefcendo ás ve?es tanta gente que

„ alguns dos feus devotos arrancarão efpadas para o defenderem

,, da gente popular, que o tinha cercado, fem poder ir atraz, ou

„ adiante. O que maishedeadmirár(profegue) queateosGran-

„ des da Corte , e Fidalgos muito illuftres íe tiravaô dos coches,

„ e fe apeavao dos cavallos para fazerem o mefmo.

436 O Arcebifpo de Braga D. Aleixo de Menezes, que

era naquelle tempo Vice-Rey de Portugal , lhe teve Grande

reípeito , bem provado com a dévoçaõ , com que muitas vezes

lhe beijava"a capa. Oaílava em ouvir a éfte fafito Varaõ tempo

taõ largo, -que moftrava naô íe poder apartar de fua companhia,

quando a podia coníeguir. E íuecedendo hir ao Paço obrigado

da obediência, entrava logoa fallar aoVice-Reyj ficando mui-

tos Senhores da primeira condição eíperandd", queelle fahiíTe,

fem que o ferem preferidos por Varão de tanta virtude, lhesof-

fendetíe o decoro. O Arcebifpo de Lisboa D.Miguel de Caflro

»0 cortejava , e attendia.com demonftraçoens dignas do feu me-

recimento. Com mayor extremo deafTeélo,' ede urbanidade o

ícommunitâvà o llluftriffrmo Colector Geral defte Reynó Q&a-
-tóo Accaromboni, Bifpode FoíTomburgo, de quem já falíamos.

Repetidas vezes o vilítaya peflbalmente , é com efpecialida-

de fabendo, que eftava moleftado na Enfermaria. Quando

eie fervo de Deos entrava em algum Convento das Reli-

gíoens eftranhas , toda a communidade concorria a cumprimen-

talo : e ufando-íe com elle das ultimas honras,- Í6 praticadas en-

tre os Prelados, vinhatambém o Meftre com osíeus Noviços a

receberem delle a benção. As^fenhorãs ( cípecialmence 4s da
'

j
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Illuílriflima caía de Aveiro ) lhe profeiTavaô huma extraordi-
nária devoção : e confiderando-fe eile era certa hora mortifica-
do, por cauía de huma das mèfmas fenhoras, que fazia dili-
gencia para que o Superior, aíTentindo aos fetfs rogos , lho man.
da/Te á fua prefença ; aííim refpondeo ao Religioíb, cjue o per-
tendia : Digaíhe Vofja Reverencia quem eufou, que eu lhefico, íe
nao canfe muito pela minha hida.

437 Deites mayoresobfequios, poríerem todos repug-
nantes á fua íingular modeftia , íe confíderava mais defembara-
çadonaquelle Ermo; donde naõ fahiaáspovoaçoens, fenaõa
adminiftrar osa&osde caridade, e Sacramentos, quepreciía-

.mente fe lhe orTereciaõ\ E porque já íe achava atenuado de for-
ças^ mefmos Prelados lhe hiaõ á mão a muitos exercicios^ue
totalmente lhe prejudicavao á íaude ; deixando-Jhe fó o encar-
go de íervir aos pobres , porque do fumrao gofío, com que o fa-

zia, tinhaÕ por certo
, que lhe refultava alivio. Com tudo naó

quiz o Prioreximilo -dehum SermaÕ de grande empenho
, que

lhe encomendou parafatisfazer aos defejosdos noílos Reveren-
dos Padres Carmelitas defcalços do Convento de Cafcaes. Ha-
ívia naquelle anno chegado o Indulto para fe rezar da glorioía
Doutora Santa Thereía de JESUS em cinco de Outubro, por
ferio dia da depofiçao do feu corpo, como confta da Bulia do
Papa Paulo V. que fe acha noTomo II. dos Bullarios da noífa
Ordem ; poílo que no anno de 1668 o Papa ClementelX, por
outra Bullavqueíe achano meímo Bullario, mandou, quedeík
tSanta fe rezaílè aos XV. daquelle mez. E querendo os ditos Pa-
dres que efta fua primeira feita ficafle authorifada com hum taõ
digno Pregador , que vulgarmente era chamado o Padre Samo t

fizeraõaquêl la diligencia pelo Caminho fegu.ro de fer o Prelado
quem ofnandaiTe, O fervo de Deos , que eia efpecialmente de-

voto deíla gloriofa Santa > mofírou , quê eflimavaraoccaíiaõ,

que fe lhe propunha 4e a fervir: è pedio ao mefmo Prior, na ho-

*ra de fepôí a caminho v licença para applicar por íia Mjjfa, que
havia celebrar no dia da fefta.Coníeguida

r

a licença^ ciiegando

áquelle Convento j pre'gou taõ" altamente, e com çal perfuaíaÕ

nas fuás doutrinas , que os doutos fe admirarão , e todo o audi-

tório Hic correfpondco com lagrimas de compunção,

438 I>cpoisdoSermaõlhcfobreveyoimmediatamente
humafebfe, com a qual ferecolheo muito alegre ao Convento

de
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de Santa ANNA , onde lhe continuou a mefma febre alguns

dias,íem que elle íe queixaíTe, atéque por eferupulo fe entregou

ao Enfermeiro. Declarada a doença, chamou ao feu Padre Efpi-

ritual* e lhe diffe: PadreJenbame humfegredo, epeçolbeque o nao>

diga apeffòa alguma. Prometiendofazeloafíim, continuou. Ef-

ta tnfermidaae be obra de Sarna Ibaefa , e efeito dasfuás ora-

coem. Ella me alcançou efta mera de Noffo Senhor, pedindo-lbt

eu naMiffayquelhedife em€^fcaes. Vojfa Reverencia mefaçaí

caridade de me hir ouvindo buma confijjafcgeral eftesdias^ que a

querofaz*er com elle, porque jabe já da minha confáemiadtfde a

tempo, que eftivemos ambos na Viàigwita. Quero aparelharmt

para a conta: ajudemecom oraçoens, e tenha paciência. Comas

meímas cautelas deícobrio efíe fegredo ao Píior, qíieera ( co-

mo já diíTemos ) o Padre Frey António BautinV; dando a en-

tender a cada hum, que lhe fora revelada a occaíiao da fua morte,

para a qual ultimamente íe prevenia ;
porqueviftp íer efta no-

ticia para fi de tanto gofto, também o levede que pelo moda
polTlvelaparticipaftem ambos*

f
:

439" Sendo pois eftacircunftanciabaftantea eonftituir

ao ferverde Deos hum dos Bemaventurados , que morrem no

Senho* ; occorreo motivo nírais relevante para aífinro afir-

marmos : e vem a íer;:<]uemê íó coníiéccp haver de^fe lhe fe-

guir daquella enfermidade infaiiivelmeníea morte ^ mas tam -

bem lhe foy revelado o dia certo , em que efta havia de aconte-

cer. Prova- íe com a repofta, que deo ao feu Confeííòri' quando

íhe participou a noticia, que ouvira do Medico ao tomarlhe o

pulío, de que apenas poderiaMt'-ar duas horas, lembrando-lhe,

que nellas défle ao Crbador as graças de tantos benefícios. Elle

entaõ com profunda humildade difTe: Maè^naõ Padre*, ama-

-nhãa, á manbáa. E na meíma tarde , que era deJaama quinta

feira 16 sde Novembro , levando com grande traBàlbo hum

caido^^repetio : A* manhaa fe acabara tkdo ifto. Aífimaconte-

xe©,nÉ$cbni© o Medico julgou, mas como elieprofeiiov Porém

<ances que chegaííe efíáultim© dia, em todos os quelhirou a en-

fermidade; conhecida por grave , naô he explicável o muito,

que o íervo de Deos padece© de anciãs, e dores. Fòy mimofo

do Ceo pelas grandes, provas , com que orSenhor quifc experi-

mentar a fua invióta paciência 5 até que chegado ás viftnbanças

da morte, começou a-gozar muitas coníolaceens de eípir&o; por-

que
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que entaÓ foy o Divino Remunerador fervido favorecelo com
differentes viíoens

, das quaesíe nos efeondem as noticias , e fò
duas ie nzerao patentes

, porque as mandou publicar a obedi-
ência.

l

440 Na primeira fe vio a íi mefmo collocado em hum al-
to monte entre os Anjos, e Santos, que o convidavao a louvara
fcantiínma Trindade

, e o punhaò entre íi como pertencente á fua
companhia, e todos juntos por algum tempo diíTerao em al-
tas vozes : Bemdita

, e louvada /eja a Santiffima Trindade Pa-
dre* hlbo

, 1iE/pirita Santo y Três Peffoas, ebum/ÓDeos. Na
outra vioa jESUChrifto na Cruz com o braço direito defpre-
gado como quem o abraçava, em final de que o queria amparar.
Também da Santiffima Virgem MARIA alcançou naquelle tem-
po eípecialiílimos favores: de forte,: que já para elle o viver no
Mundo era tormento, efó lhe caufava alivio o confiderar, que
era chegada a hora de poder aprefentarfe ao feuCreador, que
jánarerra lhe participava taó celeftiaes delicias. Chegando pois £«:remaunçaa
a enfermidade ao feu ulhmoextremo, quando entendeofer a
hora de pedir a Santa-Unçaô

, aefperouanimofaméntecomos
braços em Crnz

* tendo a cònfolaçaõ de haver recebido com li-
cença do Prelado o Sacramentado corpo de Chrifto em todos
os dias deíempédidos , defde que efteve impoílíbilitado para
orlereceraDeosnoAItaromayordõsfacrificios. ik

Aí* Na mefma occaíiaõ , em quanto o Prior compunha
o Vaio parajvoltar com os Santos Óleos, levantou os olhos da
confideraçaÓ a Deos, e na prefença da Communidade excla-
mou dizendo: Senhor, muitas graças vos dou, por me chegardes a
ejte eftado. Vofjo /ou , e para l

vos gozar fuy creado : em voffas
mãos me'entrego. Do Mundo naõ quero couja alguma : fóavós
defeja rninha alma , Deos meu. Perdopjme os peccados.', que con-
tra Vojja Divina Mage/lade\ tenho commettiâo, ehvaime àvojja
vifta. Naõ tenha o inimigo infefnal parte alguma nejiaalma, que
tanto avoJ/acufiarefgatafteÈÍ?^^^ a todos
os Religiofos, lhes pedio perdão, diiendo: Perdoew-me Padres,
e Irmaêsmeus, todos os aggrãvcsv e efcandalos, quedemimtem
recebido

; que de h grande peccador, como eu , naõ havia que ef-
perav/enao/emelhantepaga. Naõ lhespareça, Padres meus, que
fio dos meus merecimentos alguma coufa; porque fomente tenho
pofta rmnha confiança no Sangue de meuJ£$%/$, e na ititerceffaÕ
daVirgem minha Senhora. ^iPro^

Eiclamaçaõ,
fez.
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442 Profeguindo depois ternifíimos colloquiosásfagra-

das Imagens de Noífo Redemptor crucificado 5 e de íua Mây
Santiííima, que a cada infante tomava nos braços para lhes im-

primir nas mãos , e nos pés devotiííimos ofeulos, e dizendo (na

forma que fica declarado ) o dia do tranfito , entregou o feu in-

noçente efpirito nas mãos do Creador ámeya hora depois da

rrjeya noite ao entrar em huma íexta feira , quefe contavaõ 17
de Novembro do anno de 1617. Até o ultimo bocejo lempre

coníervou o feu perfeito juizo , e depois da alma feparada ficou

o íeu venerando corpo taõ.cheyo de íinaes próprios dos predefti-

nados, que logo fe julgou íer aquella morte feliz , e das que o

Senhor coôuma dar aos íeusJuftos. No meímo inftante, com o
original á vifta , fe lhe tirou huma copia muito ao natural , don-

de íe multiplicarão os traníumptos de pincel , e de eftampa , que

hoje veneramos.Conformaõ-fe eftes com a difereta pintura, que

doutamente delineou o noíío inílgne Frey Luiz da Aprefenta-

çaó, companheiro , amigo , e Director do mefmo Venerável

Padre 9 de quem , arefpeito da fua figura, refere o íeguinte:

Era o Padre Fr. EftevaÔ de meaa eflatura, de poucas carnes ain-

da em faude, e na enfermidade ultima chegou a tal edado , que

naõ tinha maisiaue a pélle fobre os offos. Era muito ca/vo: tinha*

ocabeilo muito delgado > que tirava a cor decàflanba, ecom pou*

cas brancas : o roflo algum tanto comprido, efeco : o nariz* pro-

porcionado com o roflo, alto^delgado : os olhos tiravao apretos,

ainda que não muito: a barba baflantemente povoada: açor do

roflo muito pálida * efignificadora dasfuáspenitencias.

§• «.

Depois da fua morte obra Deos maravtlhofos portentos para

abonar a confiante opinião^queba da Santidade deflefeujervo.

443 ^TAõ lie poífivel eíçreverem-fe aqui todos os

XNI prodígios , que achámos haverem acontecido,

depois que o efpirito fe apartou do corpo defíe fanto Varaõ. Np
meímo corpo (dentro dos três dias, em que cfteve expoílo an-

tes de íepultado ) íe começarão logo a ver com admiração os

eíFeitos da Divina Omnipotência. Até o Domingo á noite , em
que fe cerrou o caixaõ;, e fe cobrio o monumento com humape-

zada campa 5 fempre os feus membros eftiveraõ flexiveis , e de

tal
.
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tal modo traóhveis , que mais paredão de hum vivo dormindo
que ;de pefioa defunta. O -feu refpeitado cadáver lançou de íi
iuaviííimo cheiro

, que perceberão teftemunhas, muitas em nu*
mero,e pela fua qualidade merecedoras de credito. Chegou tam-
bém a-íuar; em tal forma, que o Padre Sebaftiaó alvares, Cu-
ra da Parochial Igreja de Colares , e o Padre António Gomei
com alguns Seculares, querendo certificar-íe do que viaó- e
parecendolhes, que a cor do roftofe mudara, ficando, como a efe
hum homem affroptado em tempo ãe calma, fizeraó experiência, e
acharão

j que naÔ íó do rofto, mas do pefcoço , e também do pei-
to vema fuor. Efta novidade moveo de tal modo os ânimos dos
frieis, quea naõ mediara prudência daquelles Sacerdotes táò
circunfpeaos

, poder iaõ as fuás venèfaçoens íubir a taô ãíta
esfera, que chegaflem a fer cultor

444 Eflando o corpo já compoíio para íer conduzido pa-
ra o lugar do depofito, fuecedeoque Domingos Leitaõ^ffifteV
te naquella villa, amigq eípecial que fora do fervo de Deos, ex-
perimentou milágroíamenteafeguintemercê. Padecia no peito
Jiuma cruel

, e antiga dor, havida por incurável : écheoando cora
elle ao Venerável corpo , a tempo que lhe beijava os^pés , ficou
totalmente livre da moleftia. Mas tendo depois* eícfupulo de
pai ar huma certidão, que fe lhe pedia acerca do preíente íucceí-
im lhe tornou a dor; de cuja maravilha elle mefmo admirado, pe-
dio ao fervo de Deos perdão, e novamente favor, que com ef-
reito confeguio; ficando para fempre livre da queixa, eem
quanto viveo, obrigado a confeííaradividaao feu Bemfeitor.

445 No mefmo dia do feu tranfito obrou o Senhor pêlos
merecimentos de ta6 benemérito fervo a feguinte maravilha.
Tinha o Doutor Diniz de Mello , e Caftro (de quem acima fal-
íamos

) fendo naquelle tempo Defembargador do Paço , hum
eicravo Mouro

, natural de Argel/ moço de 26 annos,taÓ per-
tinaz na lua feita, que de nenhum modo admittia occaílaó, de
que lhe refuIraíTeveraluzda Fé. Trazia eftehum regalo para o
Venera vel Padre,

( entendendo eftar ainda vivo) por mandado
doslobnnhosde feufenhor, fidalgos daquellâ terra, queeraõ"
Francifco de Mello, e Luiz de Mello ; por quanto Dona Luiza
da byl va

, e Dona Angela de Mendonça, peia devoça6, e amor,
que ao dito Padre profeííavaó , tinhaÕ cuidado de lhe mandar
muitas vezes na« enfermidades o comer feito com aceyo. Porém

Ton, ' 1L li
~

oMou*

Prodígio feito

em Domingo.!
Leitaô;

Maravilha gras»
de da con veria §
de hum infiel,
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o Mouro, que ordinariamente o trazia , íó por raõ ccmmunica

com os Religioíos,o entregava ao Porteiio,e logo voltava.Com

tudo 3 netôe dia entrou pelo ConVento moftrando grande alvo-

roço para ver ° corpo (íegundo também elle chamava ) do Ha-

dre Sardo. Hum Religioio ,
que tudo preienciou , va!endo-fe

defta boa conjuntura, o inftruio para que beijando a maõ ao Pa-

dre Ibe pediffe-, que lhe alcançãj]eluz,de Deos , para conhecer a

mr^dade tmbtmfiao da fua Salvação. Aílim o fez
,
pofto que

na opinião dos qrcunft antes pareceo tornar para caía fem co*

lher fruto da íua diligencia. Porém o Senhor, que tanto abona-

va a virtude daquelle Santo Relrgioío, querendo moftrar, que o

tomara para inftrumentjp das mudanças da fua poderoía maõ , e

tocando nqcoraçaõao Mouro , fez com que no outrodia todos

preíenciaíTem , e applaudiííem a fua converfao*

446 Aconteceo pois, que ajoelhado..o Mouro a tempo,
y*ei qwdipo e concJuz jaõ o Venerando cadáver para a fepultura , deo vo-

zes, dizendo: Quero /tr Lbrtjiatr; porque a Leydas CbriJ-

tãos he boa. Os Fies, cheyos de confolaçaõ , louvarão a Deos:

$ com eípecialidade^o fizéraó os Senhores do eferavo, admira-

dos de verem a facilidade, com que íem golpes fe rendeo a du-

reza de hum coração taõ obftinado. Mas ainda que fó a aceitação

da Ley de Chrifío baftaiTe afazero prefentefucceílomemora-

yel, com tudo , o que o conftitue mais portentòfo , e mais pró-

prio da protecção do noíío Venerável Padre, he a feguinte cir-

cunflancia. Como os Religiofos viraõ , que oGathecumeno inf-

tava para que lhe naõ retardafíem a fagrada abluçaò do Bautif-

mo, julgando que na^primeira oitava da Feita do Nafcimento de

Chriftoeftaria bem inftruido na Fé, e capaz de receber aquelle

Sacramento , ajuftaraõ, que neíTedia celebrariaõafunçaõ. Con-

veyo elle na propofia com muito gofto , e ainda melhor conf-

tandolhe , que era dia dedicado ao Proto-martyr Santo Ef-

teva.õ, de quem o íeu Venerável Protector tomara o nome,

que também a elle, em íeu obfequio , determinavaõ impor.

Mas achando os ditos Religiofos, que ainda naõ eftava baftan-

teroente cathequizado, em veneração do meímo Sacramento,

lhe deferira6 para tempo mais largo a íua recepção. Daqui re-

fnltou ao Gathecumeno tal defgoíío , que nodia defta noticia

chegou a privar-fe até do alimento neceííario para a conferva-

çao da vida.

447 Neí-

Dia íUflinario

para o B&Bril*

BiO.



Tomo II. Parte II. 251
447 Nefta grande afflicçaõ de animo naò lhe faltou o Ceo

com a prompta coníolaçaõ ; porque eftando elle dormindo na
noite feguinte, lhe appareceoomefmo Venerável Padre cercado
de luzes

, e depois que o defpertou
, para que o viíle claramen-

te, lhe diffe: Eu /ou o Padre Frey EftevaÕ, morto nefte Mun-
do, mas vivo no outro. Naovosàefconfoleis por vosnaõbautifa-
rem àmanbãa. Comoefliveresme\bor nas oraçoensjereisbauú)far-

do* Ditas eftas palavras fe defpedio, ficando o feu favorecido taó
animado com a vifaô , que no dia feguinte a foy logo referir ao
Convento , repetindo com todos os poííiveis aífeclos de íua al-
ma: Que fe os /eus Naturaes foubeffem eflas coufa, todos fe
havíao de converter. Dizia mais: Que fefofjefenhor de todos os
Reynos do Mundo

, certamente os derafôpara receber o Bautif-
mo tiaquelle dia. Deixamos as mais confequencias deíle fuccef-
fo, por ficarem feparadas do prefente aflumpto , que fe poderia
eftabelecer ainda mais com outros portentos , que nos dous li-

vros da vida do fervo de Deos , e da fua Trasladação fe ex-
pendem com uniformidade,

448 Foy aquelle Venerando corpo fepultado em hum
nobre Carneiro, que AntonioTrancofo Corrêa mandou lavrar
para fi , e feus herdeiros na Gapella (em que já falíamos) da Sa-
cravia. E fendo que defde muito tempo eflava acabada, nunca
até alli fepultou nella algum dos feus parentes % nem osoílbsde
íeus filhos, que determinara

1

depofitar no rriefmo jazigo , efem-
pre por.huma occulta repugnância

( queagoramoftravater íldò
myfterioia) fora referva ndo para íí todo o lugar do pavimento
da Capeia. Porem dalli em diante fe privaria deíTe gofto peto
refpeito devido ás cinzas daqoelle Santo Varaô, aquém cordi-
almente feryia comoufo do Carneiro, que ainda feconfervava
intacto. Até nefta particularidade, foy o Venerável Padre Frey
EflevaQ imitador 4o feu amado JESUS ^porque as difpoíí-
çoensde António Trancofo Corrêa fe encaminharão por tal

modo
, que veyo elle a confeguir parao feu corpo ( conforme

a reflexão do feu Chronifta ) ;huma fepultura nova de pedra ,

que para fi mandara lavar aqueMe homem nobre da villa

449/ Os prodigiosa que pelo tempo adiante fe feguiraô, e
os que ainda de prefente fe experimenta6,-mediante ô patrocí-
nio deíle Venerável Religiofo, pedem lugar mais amplo, para
quefe honveíTem de expor com as fuâ^precifas circunílancias;

Tom. II. li 2 q^

Apparçaô do
Venerável Frey
Eftcvaõ.

Depois delia,c».

mo fe explicara

o Mouro.

.

Capella, ondeo
Venerarei Padre
foy íepulcado.

1

Como obra feái
do intocado,
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Defta mefma Hiftoria conftará, que o Venerável Pacire appare-

ceo a differentes Religiofos em occaíioens delhes adminiftrar

prompto remédio aos feus males. Naô falta aos íeus devotos,

fendo invocado, como teftimunhaõ mais de oitenta peíToas ,

que depuzeraõ os maravilhofos benefícios , que por fua me-
diação lhes forao conferidos. Com igual efficacia obra por meyo
deíuas íantas Relíquias ; pofto que peladifculpavcl ambição,

que os Fiéis tiveraõ de as receber naoccaíiaõ, em que aspodiaÕ

enthefourar 9 tanto as dividirão para chegarem a muitos
, què

já faó diminutas, etaõ raras, que naô chegada todos. O que vi-

mos do feu ufo em hum cofre ria 'arca de clavaria do mefmo Con-
vento de Santa ANNA , foy hum retalho de ropa interiorde li-

nho , e duas partículas, huma,que>affirmad fer do feu habito, ou-

tra da capa. m ,

•
! §. III.

Executa-fe a folemne 5 è jfefliva trasladação do feu veneranda
caaaver.

i

.

tu u

i*t

Nollo fafeofo Frey Pedro da Cruzjfazartc
itóprimio nó annodei 662 hum curioío li-

vrinho de^oitavo, quçepntèmepm individuação o motivo, que
eccorreo para efte liftrofo adoífeas reftas>, jque nelle íé flzeraô.

«Em tudofe conforma $om humIrtftrumemo paíTado em publica

forma pelo Efcrivaõ da Gamera ;da villa de Colares? António
Machado de Freitas aos %^ de Outubro de 1623, no qual affína-

raõ os Religiofos do* Convento^ os Vereadores da meíma Ca-
mera , ehum copioí©?numero de teftemunhas. Entre os Docu-
mentos, que vao nofim do volume* x> daremos a ler fielmente

copiadoidp feu Original. E porque neda matéria naê occorre
dize

r
r mais], ?do quefe refere nos allegadoseícritos daquelle Au-

thor, queentaõ vivjá , e foy teftemunha quafi ocular 5- deixa-
das as reflexoens^ e fó repetindo o que pertence á hoíTà Hiílo^
ria, diz (ajndaque por differentes palavrasjàfeguintefubi^ancia.

451 f Andavaõ-^os Religiofos daquelle Convento com
grandes «defejos de verem o corado Venerável Padre trasla-

dado paraJugar mais dgçente 5 porque aínoVqoe a fua fepultura

era authortíada, com tudo a reverencia, que; todos moíl:ravaô>
fer a tap

; preciofo Thefouro,-^os inclinavá a fo!i ci tarefei meyos<
de o poderem collocar,em parte^de flcaífeUevantadodá terra,

£ d Oque
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Tomo II. Parte II. 255O que mais os excitava, era fero pavimento do carneiro nota-
velmente húmido, por caufa da muita agua

, que a ferra por
aquelle lado do Convento coftuma verter : eneftecaío efpera-
vao achar algum dos muitos devotos do íervo de Deos

, que fe
qijizeffe.encarregar das defpezas daquella obra. Era coftume
dos mefmos Rehgioíbs no dia 17 de Novembro, (por fero do
tr;mfito do Venera vei Padre Frey EílevaÓ ) ornarem a Capella
doienhor JhbUS daSacravia em todos os annos , éòbrindolhe
as. paredes, naô fó de bons cortinados, mas de muitas obras Poe-
ncas, feitas em feu louvor. Levantava6 Altar, onde celebravaõ
filias , e cantava6 a da Terça com íolemnidade em honra de
Deos, e acção de graças, por lhes haver dado naquellefanto
Companheiro hum taõ admirável exemplo de virtudes.

v 45 1 Succedendo pois achar-fe preíeute no dia defta fun-
ção

(
que os Religiofos celebrarão no anno de 1622 ) António

Trancofo Corrêa, fenhor da Capella, emoftrando o muito que
eftimàva qualquer obfequío feito em memoria do Venerável
Padre, deo motivo^ aqueo Sancriftão do Convento

( que era
nefle tempo o Padre Frey Franeifco da Purificação ) lhe fallaf-

fe, dizendo: Que para ultimo de/empenho da Jua amizade com
o fervo de Deos , fe delibera(fe a lhe fabricar hum Maufoléo com-
petente á grandeza da Capella , ajfim fará que eflaficafje mais
authorifada , comopma obrigar ao me/mo Santo Varaõ

y a que na
prefençado Senhor {onde piamente criaõ os Fiéis, que elle afiflia)

foffe medianeiro dos beneficios* que elle defejavaconfèguirdo Ceot
Poucas razoens foraõ neceflarias para perfuadir a quem já fe
moíkava afeiçoado: de forte , que infíammado no defejo de
executar ptomptamenteefta obra , antes que praticàíFeo íeu in-
tento, féz a diligencia feguinte. u

453 Na occaíiaõ, emque nefte Convento de^Lisboa fe Recorre aoD«
celebrava congregação Definitòriaí do anno de 1 6 2 3, fez o dito finitorio

-

Antonio Trancofo Corrêa huma petição fupplicando ao Defini- 1

tório
, que lhefeiurafe o naõfer jamais extrahiâo dafaa Capei-

la o corpo do Venerável Padre Frey Eftevaõ, ou pelo menos i a
major porção das/um Reliquias , emqueentraffe a cabeça

; qitè

nefjexafo lhe mandaria erigir hum fepulchro digno de receberem
fi tao' preciofo depoftto. O Provincial de commum parecer do-.

Grem io , naõ íó lhe concedeo o que pedia, máscom palavras
muito: expreífivas lhe agradeceo a refoluçaõ. Vendo então o

Bem-
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Dia eleito para»

funçaó.

-,
i:

>*»

Bemfeitor o defpaeho , e fatisfazendo-fe notavelmente da ur-

banidade dos Religiofos, ao rnelmo tempoqueoeftimulavaa

devoção , buícou na Corte hum dos feus mais iníígnes Archi-

teclos
, para que delineaíTe a primoroía Urna , que com cífeito

fe lavrou por excellentes Artífices, toda de pedraria, em que
entraõ finos jafpes , e outras pedras de cores todas brunidas x

obra magnifica , que actualmente exifte , e anda baftantemente

individuada no livrinho, que acima allegamos.

454 AlTentadas as outras peças 3 menos a pedra de cima

da Urna, em que fe haviaõ de incluir os veneráveis oílos do
Padre , íe ajuftou, em que a fua trasladação íe celebraífe em
hum Domingo a que fe contavaÔ 22 deOutubro de 1623. E
como os Sagrados Cânones prohibem o honrar-fe com folemni-

dade publica qualquer defunto , ainda que florecefle em vida

com opinião de íantidade, e morreíle coníervandoíemprea

mefma opinião; para íe falvar éfta difpofiçaõ de Direito, fe

transferi© para eíle dia a fefta , queíe devia celebrar a Santa
suçr, mm. 4Í7 . Tbereza de JESUS no dia cinco do dito mez , por lheferen*

taõ dedicado. Unindo-fe pois áqueila fefta principal efta como
acceíTona, depois de coníeguidas as licenças neceffarias, fedeo
principio a acçaô oito dias antes^ os quae&tiveraÕ principio no
Sabbado aos 1 4 do mefmo Outubro. Neftédia de tarde íe ajun*

taraónaquelle Convento os Juizes, Vereadores, Eferivaens, e

jpeííoas iprincipaes j que fe acbavao navilla, com toda a Cle-
rezia , pàrateftemunharemosfucceiTosdoaclo.

.455 Acabadas as Vefperas, foraõ todos em íeguimento dos

Religiofos a Ca pellaéo SenhorJESUS , que eftava bem para-

mentada. AHi fez o Padre Prior Fr. Jeronymo Coelho requeri-

mento aos Juizes, que eftivefTem advertidos no que fe obrava, e
aos eferivaens que portâ0em por fé quanto iuccediá , a fim de fe

lavrar o Jnftrumento,quc fe lhes fazia precifq. Mandando-fe pois

abrir a porta do Carneiro, defceo aJbaixo o dito Prior com o Padre
Frey António Bautifta: e defpregando o caixão, em que (havia

féis annos menos hum mez) eftava o corpo do venerável Padre ;

o, acharão desfeito, ma* com fuave cheiro% que naturalmente

qa
;
6 podia 4er eíperado em hum taõ húmido , efubterraneo lu-

gar. Do antigo caixão íe forao paliando fuás Relíquias para ou-
tro , fabricatio no ultimo primor ; concorrendo os aífiftentes a

oícular com grande coníolaçaò y e decência a cana de: hum bra-

Abre»/e

meira fepuUBra»

prii

0-1 : ...
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ço, que p^ elle eíFcito fe lhes facilitou. O que felhe vio to-talmente incorrupto, % ocerefcro.ou (para faliar com clare-
za/ toda a maffa àos Xmélosâentm da Caveira , coifta íoa cor
natural

;
e com véya*de langue 5 do que fkaraÓ os circunftan-

tès notavelmente admirados
; porque na6 lhes conftava haverexemplo de incorrupto de algum corpo venerável em partelemelha^e * e detó féa cp* prefericiarâô as graçasaDeos,

a quemcon^ílavao admiráveltmttm Santos,

45? ^ndfidoídepoisidecompofltí^
Relíquias por todo aquelle nobre acompanhamento áGapelIaMor, allifoypregado,efeIIadocomosfeIloS doConvento

s eda Camera da villa. E dando-fe por finalizada a funça6 daquel-
ledia 5 fe começarão os Religioíos a prevenir para o Domingo
deítinado

, em que Te havia de fazer a prociífaó íblemne A
Jgreja^eclauíiros

, e todas as paredes publicas do Convento fe
armarão com grande cuflo, cuja noticia detal modo fe divul-
gou, que concorrerão a ver a função, naõfó aspeíloasdefem-
baraçadas daquelíes contornos, mas famílias inteiras de Lis-
boa, Santarém

, e de outras povoaçoens diftantes. No dito
Domingo de manhãa foy taõ numerofo o concurfo de gente de
hum

,
e outro íexo , e de todas as condiçoens na Igreja ( fem

caberem nella , nem ainda no adro
) que foy neceífariodize-

rem-íe algumas MiíTas no clauflro, afim defeacommodarem os
ouvintes. Na feda, que de manhãa fe principiou por eftrondofa
mufica

, pregou com a fua coftumada elegância o noflb infigne
Padre Meftre Frey Francifco daSylva; e de tarde fez outro
Sermaõ admirável onoilb virtuoío Padre Frey Luiz da Apre-
fentaçaõ.

"

457 Concluio-fe no fim da tarde o Ado com huma bem
ordenada procifíaô, compofta dos homens mais diftintos , ou
pelas qualidades, ou pelos empregos ; de todas as Confrarias
do diítrito

, de muitos Religiofos graves de dirferentes Or-
dens

,
dos Parochos , e mais Clérigos de ambas as villas de Cin-

tra
,

e Colares , dos Juizes, e Vereadores em corpo de Ca-
mera : e em feguimento do Thefouro

, que todos acompanha-
vao

,
hia hum tumulto fem ordem

, que grandemente aug-
mentavaoapplaufo. O preciofo cofre dos oíTos do íanto Varfô
era levado aos hombros dos Religioíos íeguintes. O Guardião
de Santa Cruz dos Padres Capuchos daquella ferrai o Guardião

de

Miolos incorru*
ptos.

Procíflaõ com aj

Reiiquias.

"I

Pcflbas que acS-

p-iabaraô.
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de Santo António dos Recoletos deCafcaes; bumReligioíb

daQrdem deSaõJeronymodo Convento de Penha Longa, e

outro noflo Carmelita Deícalço da meíma villa de Gaícaes ,

ambos dos mais graves da fua Communidade, que por juf-

to impedimento r dos feus Prelados lhes faziaõ m vezes. £
parando todos na Capella do SenhorJE£US , depòis^das coí-

tumâdas ceremonias, depoíitáraô no Mauíoleo já preparado

aquelle ineftimavcJj e Santo penhor, fera mais Epitáfio, que o

íeu nome , nem ottttjoelogio > que a íu* ateima fama.

;
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CHRONICA
DOS

CARMELITAS
DA ANTIGA, E REGULAR OBSERVÂNCIA

Nos Reynos de Portugal, Algarves, efeus Domínios.

PARTE III.
DO aUE ACONTECE O NA PROVÍNCIA

defde o anno de 1476 até o de 1522.

CAPITULO I.

Do Quinto Capítulo Provincial celebrado nejle Convento de Lis*

boa , edo que aconteceo na Província , em quanto durou
o prefente governo.

458
AGARAO por falecimento do IÍIuf-

triílimo Senhor D. FreyJoa6 Manoel
as duas Prelafias mayores defta Provín-

cia. Ao mefmo tempo chegarão as Or-
dens do noflb Reverendiííimo Padre Gerai Frey Chriftovaó
Martignono para à celebração do Capitulo, na forma já decla-

rada. Porém antes de referirmos os fucceííos delle , he precifo

tirarmos huma equivocaçaõ chronologica , que encontramos
em alguns Eícritores acerca do anno certo , em que com eífei-

to fe fez o dito Capitulo. O Padre Preíentado Frey Jorge Co-
trim no feuCarmelo Luíitanodiz, que foranoannode 1471,
e que o governo dos novos Prelados durara até o de 1478. Mas
ainda que dos íeus eferitos fazemos grande conceito , nefta par-

te os regeitamos; porque já diflemos , que o Illuftriílimo Bifpo
acabara a vida no anno de 14.76 : e como he certo , que porfua
morte fe convocou o Capitulo , fica também indubitável, que a

dita acçaô fe praticou nefte mefmo anno , e naÓ no de 1471.

459 Equivocou- íe pois o Author , porque naõ vio a Ef-

•critura, pela qual confta 3 c|ue o íenhor D. Freyjoaô Manoel
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morrera fendo anualmente Provincial , come fica dito; nem o

Breve ,
pelo qual o Papa Sixto IV o âbíolviadas taes Prelaíias,

paflado no anno já nomeado de 1476. Nao vío efte Breve ;

porque íuppofío chegar depois que o llluftriííimo Provincial

era falecido , ficou íepuítado ; e naô fe fez publico fenaõ no an-

no de 1 7 1

5

} quando fahio impreflb o primeiro Tomo dos Bulia-

rios da noíla Ordem , onde também feacha copiado na pagina

318. NaÔ vioaEícritura; porque fó carnalmente a poderia en-

contrar. E como em muitas de a foramentos feitos nos ditos

annos de 1471, efeguintes, vioafíinadososmefmos, quede-

pois fahiraõ eleitos Prelados, com grande fundamento inferio,

que defde entaõ governarão a Província , eefte Convento de

Lisboa. Mas naô cònheceo , que então aflinaraó astaes Efcritu-

ras fó como Vigários daquelle llluftriííimo Prelado , e naò co-

mo Superiores abfolutos, vifto que neííe tempo ainda elle vi-

via, e governava.

460 Celebrando-fe finalmente o novo Capitulo nefte

Convento de Lisboa no fim do anno de 1476, íahio eleito Pro-

vincial o famoío Padre Meftre Frey Fernando de Santa Maria.

Grande foy a coníolaçaó eípiritual, que aos Religiofos reíultou

do acerto da preíente eleição ; porque ó novo Prelado era na

eftimaçaõ commua taõ benemérito do emprego
, que antes de

entrar nelle 9 já dos mefmos Religiofos recebia obfequios, fó

devidos ao caracler de Superior. Foy Varaô perfeito; notavel-

mente obfervante das Leys da Religião , onde por eíTa caufa

adqoirio a gloriofa fama de virtuoío. Profeílou a íciencia de
Theologia, em que foy graduado, e nella depois de rera muitos

difcipulos no Convento de Moura, veyo a fer no feutempo

hum dos mayores talentos, que teve a Corte. Igualmente dirigia

os feus difcipulos pelo caminho do Ceo, por fer o amor, e te-

mor de Deos o principio de toda a fabedoria ; querendo, que

da fua efeola fahiíTem utilifados , nao fó no conhecimento das

caufas exteriores ; mas também na obfervancia das virtudes

moraes, que deviaõ praticar em beneficio das próprias conci-

encias.

461 O que fazia a efte Prelado mais amável era a doci-

lidade do génio , e a particular attençaõ, com que tratava acs

feus inferiores. Era taõ pontual em conferir o premio , como
reclo em adminiftrar o caftigo j fem que por cauía defte ficaf-

fe
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fe algum dos que o recebiaó efcandalifado ; pois executava por
tal modo os effcitos da juftiça, que emendava a culpa, íem
moftrar defamor ao culpado. O íeu gofto nefta parte confiftia
em emendar com tal prudência os erros, que ficaíTe lucrando pa-
ra Deos os que nelles cahirao. Comprindo defta maneira as
obngaçoens de Prelado

( fempre acompanhadas de amor pater-
nal) trazia aos fubditos taõ fatisfeitos, e alegres, que fervia6
pontualmente a Religião

, naõ fó obrigados da obíervancia do
Inftituto, que profeíTavaó, mas attrabidos das attencoens , que
ao mefmo Prelado de viaõ.

462 Teve doteefpecial para evitar diícordias, c refti-
tuir amifades. Ou íoíle pelo profundo reípcito, que havia ad-
quirido

, ou por graça natural, que a Divina Providencia lhe
dera ji íempre os ânimos revokofos, por meyo de qualquer per-
iuafaõ fua, ficavao pacificados. Daqui procedeo, que achando
eíie exemplariílimo Prelado a Província notavelmente inquie-
ta

, quando íogeitou os hombros ao trabalho do governo , e ha-
vendo muitas vontades rebeldes , e entre íí oppoftas por cauía
dos recuríos paflados; o mefmo foy entrara compor aquellas
diífençoens

, que cederão do feu orgulho os génios mais altivos,
e íogeitarem-fe todos á razaô. Recolhidos aos Conventos
alguns Religiofos , que cm feguimento das fuás appellaçoens
haviaõ deixado a Pátria, defcaníbu naquelles annos efta Provin-
da em tanta tranquillidadc, que por ella davao os feus filhos mui.
tos louvores a Deos , e entendiaõ, que eraò obrigados a repetir-
Jhe as graças, por lhes haver nefte Prelado concedido o meyo
mais efficaz de confeguirem aquelle ditofo fim.

463 No mefmo Capitulo foy eleito Prior defteConven- PriorVlíl
to de Lisboa o Padre Prefentado Frey Álvaro de Eftorva , ío-
geito digmffimo da occupaçaÓ pelo íeu grande talento. No tem-
po, em que governou o llluftriilimo Senhor D. FreyJoão Ma-
noel

, teve por muitas vezes nefte Convento o emprego de feu
Vigário, eem todas íatisfez tao perfeitamente as obrigaçoens
do feu cargo , que fe habilitou para agora o elegerem abfolu-
to Prior do Convento, naó fó com gofto dos Vogaes , mas
com geral applaufo dos meímos Religiofos , que lhe ficavao
fubordinados. Era também dotado de hum coração cândido , e
de gemofuave, de forte, que femjámais ufar deaíperezas,
confeguia dos fubdicoj obíervarem a reforma da difciplina
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regular com merecimento , e fem queixa. Geralmente o efti-

mavaõ na Corte peias íuas virtudes , e letras. Nos púlpitos ad-

quiria fama de Pregador íingular entre os melhores do íeu tem-

po ; durando até o prefente efta fueceffiva noticia , que por íer

verdadeira , nunca enfraquece©, nem variou na tradição.

464 Convindo com o Provincial nas propenfoens para

tudo o que cedia em utilidade commua, com elleconcorreo

para a fegurança de muitas rendas defte Convento por meyo

das boas diligencias, que fez para os aforamentos dos bens, que

por outro modo nada poderiaõ produzir. Tudo confla das Ef-

crituras ,
que nefte Cartório de Lisboa fe achaõ porei leaííi-

nadas, naõ fò quando íoy Vigário, mas depois que teve o ca-

racter de Prior j donde fe deduz huma genuína prova da fua

louvável economia. E lendo que pela graduação era Religiofo

grave, também pela qualidade da pelToa teve no feculo baftante

diMinçaó. Porém tanto por eíta parte fe deíconhecia, que fó da

nobreza da fua profiííaô fe lembrava, para proceder como ver-

dadeiro filho da Mãy deDeos , cujo habito recebera porafre-

<5to,e por vocação.

4Ó5 Do tempo defie governo nos faltaó totalmente as

memorias, mais por omiíTaó de quem teveafeu cargooefere-

velas, do que por diminuição de fuccelTos gloriofos ; porque

entaõ florecia a Religião em tal forma, que os progrelTos dos

feus filhos nefte Reyno tiverao permanente lugar nas incelTan-

tes vozes da fama. Oquenosconítahe, que no terceiro anno

do mejmo governo, quando fe contava ode 1478, fe revoga-

rão todas as graças, e privilégios, que ollluílriffimoBiípoda

Guarda, fendo Provincial , concedera a vários Religiofos. O
motivo, que teve para as conceder nefta Provinda, foy, o coníT-

derar-íe Vigário Geral delia ; e parecerlhe, que cabia na fua ju-

rifdiçaõ o paíTar algumas Patentes em virtude daquella delega-

ção , que tivera naô fó do mefmo Geral da Ordem, mas da San-

ta Sé Apofíolica, fegundo o que fica dito. Porem tomando- íe

conhecimento defía matéria na Congregação Geral , que a Or-

dem celebrou no Convento Brexienfe da Provincia de Vene-

za no dito anno : eaífentando, que as taes Patentes, ou graças

contheudas nellas forao invalidas, e nullas, fuecedeo, que o Re-
verendiíTimo Padre Geral Frey ChriftovaÓ Martingnono, Pre-

fidente da mefma Congregação, aíflm o declarou, e por virtu-

de
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de daqueila refoluçaô tudo h executou tao promptamente
qoe para fe impedir o feueffeitb, ou para fefuípender a execu-
ção, nao tiverao Jogar os requerimentos

, nem feadmittiraõ re-
plicas.

4^6 Verdade he, que no mefmo Capitulo fe mandou,
que o Provincial de AragaÕvieírepeíToalmenteaeíta Provia
cia comos poderes do Reverendiííimo Padre Geral

, para to-mar conhecimento dos taes privilégios, e executar aquella or-
dem. Mas também he certo

, que o dito Prelado nao checou a
vira eíiç Reyno e que os prejudicados cederão em obíequTo da
Obediências pofto que paliados alguns annos, por novos mo-
tivos que íobrevierao

, fe precifou o Geral fuccéffbr a man-
dar, a efta Província Vifitador Eftrangeiro, como em feu lu-
gar diremos. No tempo deftes Prelados , e no mefmo anno ú
nomeado de 1478 chegou a efta Provinda a Conceffa6 do Re-
verendiííimo Padre Geral, para que o dito Provincial podeííe
dupepíar com os feus fubditos na abftinencia de comer carne e
nos jejuns mitigados na Regra, por Breve do Papa Eugénio IV,
em que já falíamos; e depois de algumas duvidas, que dentro da
meíma Religião fe excitarão, foy novamente entendido

, con-
forme o Indulto do Papa Sixto IV. psíTado noanno 1476/ e def-
de enta6 nos aproveitamos daquelle privilegio, quefeeftendeo
por toda a Ordem, íegundo moílra o Decreto do Capitulo Ge-
ral do anno de 1 484,declarado no fim das noíTas Conítituiçoens.

467 Durou o governo deftes Prelados três annos, quefe
contarão até ode 1479. No íeu tempo falecerão i3ReIknofos
em toda a Província. Deftes fe nos efeondem as noticias indivi-
duais, lendo que confufamentefabemos, que muitos foraõ vir-
toohffimos. O que mais refplandeceo entre todos, foy o Padre
tr.João do Santo Efpirito , Varão, que coroado de merecimen-
ros, pagou o tributo á morte, depois de haver empregado no fer-
viço de Deos, e da fua Religião a mayor parte da vida. Foy
Prior (como já diíTemos ) defte Convento de Lisboa j e o go-
vernou com aíatufaçaó, que fe podia efperar de hum fogeito
efcolhido para exemplar da Obfervancia em hum tempo de tan-
tas virtudes fubhmes, quantas no mefmo Convento exercita-
rão o íeu Fundador, e os Religiofos de vida e/piritual feus
coexiítentes.

*
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Erpcê«>fe a na»*

teria do capitulo.

CAPITULOU.
Do Provtnáahdo do Venerável Padre Doutor Frey João So-

brinho , VI. Prelado moyor, ehum dos Ínclitosfilhos

defta Provinda.

468 0? 1 ^ Emos chegado â difficuldade mais grave,

B que ie conílderavaem toda a Chronolo-

r gia da noflaHiftoria. Mas conhecida a

equivocaçao, em que vários Eícritores íe confundirão, fica to-

talmente deftruido o feu fundamento : e agora hejufto, que em
defempenho danoífa obrigação, moítremos a verdade contra a

errada luppoííçaô de huns, que feguiraõ outros, até que vie-

raõ quafi todos a concordar no meímo engano. Desfeito eíles

e eftabelecida a noticia do tempo , em que o nofíò Venerá-

vel Padre Doutor Frey Joaô Sobrinho , ou ( como o denomi-

narão muitos ) Confobrinho , fora Provincial, efereveremos as

couías notáveis, queoccorreraõno feu governo ; antepondo a

eftes fucceíTos a memoria da fua exemplariííima vida , taÕ co-

piofa de acçoens admiráveis , que fe fará naô fó plaufivel, mas

digniíiima de imitação.

§. I.

Da-fe noticia do tempo certo, em que efle Venerável Padrefoy
Provincial.

H79- 469

Moiivo de certa

ezpcritacia.

*Í

Abemos com toda a certeza , que eíle infigne

Varaó fora Provincial defta Província ; equea

governara defde o annode 1479 até o de 1486. Q.líem diíTe,

que nunca tivera o tal emprego, foy pelo que ieo no Compendio

do noíTo erudito Padre Meftre Frey Simaõ Coelho , o qual que-

rendo exaggerar o muito, que o fervo de Deos fugira do trato

com os Príncipes ,
que mais o eftimaraô , diíle : Nuncajá mais

codho. ebron. j* ffguio a Cortejem lemos delk> que em algum tempofojje Prelado.

Tufls^Z'. k como aos eftranhos naô competia o exame dcfte ponto, huns

foraõ allegando aos outros, de forte ,
que até os domefticos pref-

çindiaô neíta matéria. Porem ainda que o tal conceito podeíle

ter lugar antes de íe dar balanço ao Cartono defte Convento de

Lis-
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Lisboa, já agora fera imprudência o duvidar-fe nefta verdade,
depo.s que no dito Cartório fe acharão os firme, monumentos
queacomprovao. O primeiro que os defcobrio, foyoPadré
Preíentado Fr forge Cotrim.o qual com zelo notório, e irremu.
neravel trabalho v.o diftintamente todos os papeis antigos, queachou no Archivo: e depois de averiguados vários documen-
tos, iemtazercafo algum do que nefte ponto efcrevera aquelle
mais antigo Chronifta, moítrou no feu Carmelo Lufitano, oque antes le nao conhecera com infallibilidade. Eftafoymais
Jigorofa depois de outras evidentes provas, que ou a fortuna,
ouanouamayordiligenciadeícobriraõ.
i 470 Deixada? outras,bafta fazermos publica huma Patentedo mefmo Venerável Padre, na qual afllnou como Provincial noanno de 1482; mandando nella, que os Conventos da Provin-da fizelfem preces pelo bom fuccelío do Capitulo Geral, quepor morte do noflb Reverendiffimo Padre Gera IFr. ChriflovaÓ
Martignono fe havia de celebrar no Convento de AvinhaÓem h rança, e diz aflim : Frater foannes , Dominofavente , Sa-
cra Ibeohgi* Doãor. Omnibus fratribus nobis in hoc Reino Por-
tugallis /ubjeãis

, & in Conventibus bujus Provinci/commo-
ranttbus pracipimas

, fingulosque eorum hortamur , ut firofe-
hcteventu CapituliGeneralis proximè cehbr.andi Avenione, âuo-
ttdtepreces admenfemefundam. Ulixb. die 1 Maii i48í Do-
ccor Sobrinho Provinciaíts.

471 Daqui fe deduz a mais convincente razaõ
, que po-deríamos defejar para contradizermos (fem efperar inftancias ) atodos aquelles Efcntores, que affirmaÕ haver o dito Doutor So-bnnho faleodonoannode r 47 5- Muitos faÓ, e de grande credi-

to, osqueaííimoefcreveraS. Taes vem a fer os Padres Meftres
W.João Bautifta Lezana.Francifco de Santa Matia,D. Nicolao
de Santa Maria

; e além de outros, o noffo Licenciado Torse
Cardofo no Ag.ologio Lufitano , a quem cita , e fegue o Padre
Meftre Frey Manoel de Sá. Porém o mefmo foy equivocar-íe o
primeiro, qnefeguirem os outros íuccefiívamente a fua allega-
çao, eficar falfificada huma noticia , que na realidade he muito
diferente da que fe acha efcrita. Aífim acontece com efta ta6
alheya da verdade, pelo que fe encontra nos allegados Autho-
res

, quanto vay de acabar aquelle Venerável Padre a vida no
anno de 1475, °u entrar a governar aProvincia no de 1479.
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Examinado o motivo defta equivocação, foy ;
porque efcreven-

do ( antes que nenhum dos outros ) o iníigne Abbade Tntemio

Benedi&ino hum tratado dos Varoens llluftres da noffa Ordem ,

e fallando do dito Doutor Fr Joaò Sobrinho, difíe querefplan-

decera naquelle anno ; o que confta das feguintes palavras: Cia-

ruitanno Dominiitf 5.
*

472 Traduzindo depois o Padre Meftre Frey bimao

Coelho no feu livro tudo,quanto o doutifllmo Abbade efcrevera

do fervo de Deos no idioma Latino, e pondo-o na lingua mater-

na , também fe explicou pelo termo refpiandeceo. Porem os

que nao fizeraõ a necefíaria reflexão no dito termo , o equivo-

carão com obiit , e começarão adixer , que fora o anno da fua

morte aquelle , no qual o Abbade Trithemio fó quizmoítrar ,

que elle vivia ; pois ninguém duvida , que efta he a frafecom-

mua dos Efcritores
,
quando ignoraó o anno da morte do fogei-

to, de quem fallaÓ. Deftas equivocaçoens fe achao a cada paílo

nos Authoresda primeira eftimaçao, talvez em matérias, que

verdadeiramente naó podiaô ignorar 5 e com tudo, por falta

de reflexão , eícreveraó couía muito difFerente , do que eftava

no livro, que allegavaõ. Grande numero de exemplos podería-

mos referir , fe foflem neceíTarios. Mas he certo , que ceifa to-

•da a contrariedade , ou duvida no prefentecafo, viftoaquel-

le eflimavel documento, copiado do Original ,
que fe guarda

no Archivodefte Convento.

473 Pelo que toca á noticia do erudito Jorge Lardoío

{ com o devido refpeito ao feu grande talento ) naÔ he a pri-

meira coufa , em que achamos baver-fe enganado , como or-

dinariamente acontece aos que efcrevem por informação. Ja ía-

bemos que affirmou , haver o noflo Venerável Frey Conftanti-

m Pereira falecido em Colares no anno de 1490: c com tanta

afTeveraçaÓ, que o Padre Meftre Frey Manoel de Sa o eftirnou

por certo. Vifto agora o Auto, quefefezdapoffe, queos Re-

Keiofos por fua morte tomarão, dos bens, que elle adminittra va,

confta indubitavelmente, que acabara a vida na6 menos que 27

annos antes; porque já no dia 19 de Fevereiro de 1463, em que

adita poíle foy pertcndidá, fe. achava morto ,
fegundo confta

do Inftrumento allegado, que vay no fim do Volume,

j 474 Também o noflo Venerável Lezaoa eicreveomal

informado , dizendo, que cfle Prelado fora eleito Provincial™
v>a~
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Capitulo, ou Congregação Geral

, que íe celebrou em Pai ís
;

prefidindo o Bemaventurado Joaõ Soreth, Geral que então
exiftia. Verdade he que ailí fe nomeou Provincial para efta Pro-
víncia: e foy hum dos 2 3, que entaõfe elegerão. Porém eftefoy
olliuftriíTimo D. Freyjoaõ Manoel, que nefle tempo havia já
15 annos, que exercitava o meímo emprego, eocontinuou
( como fica dito ) 20 annos mais

, que íe concluirão ( fem ha.
s"fra "' X1 3-

ver niíío duvida) no de 1476. Duas equivocaçoens íe defeo-
brem nefta mefma noticia; huma confifte em íe attri buir ao Dou-
tor Freyjoaõ Sobrinho o que fora concedido a D. Freyjoaõ
Manoel

; outra em dizer, que fora nomeado Provincial no Ca-
pitulo daquelle anno celebrado em Paris ; quando he certo, que
o elegerão no deBrexa, congregado no anno de 1478, como
abaixo mais largamente diremos : o que tudo fe conforma com
as acçoens do meímo Prelado , executadas nos annos, que aci-

ma dizemos, fegundo o que nos deixou eferito o Padre Pre-
fentado Cotrim ; e também vay coherente com o livro intitula-

do dos Óbitos : de íorte, que ©contrario do que agora referi-

mos, naõ fe pode chamar, nem opinião , nem duvida, mas íó fal-

ta de noticia dos preíentes fuccellbs.

§• ii-

Duas equívoca»

coem nefte caís

Infra num. 485.

475

Compendio da vida defle Santo Prelado.

NAfceo o Venerável Padre Doutor Frey Joaõ Natur4lldadCf «
Sobrinho nefta Cidade de Lisboa ; trazendo wkfíH

de ambos os feus progenitores qualificada nobreza. Seupayfoy
da nobre família dos Sobrinhos, e fua mãy da dos Coelhos.
Muito teve por eíle principio que agradecer ao Supremo Author
da natureza; porque lhe concedeo mais efte dote, alem da ex-
cellencia das heróicas virtudes, que lhe adquirirão a nobreza da
alma, mais que nenhuma outra eftimavel entre os queprofef-
faõ, efabemobíervar as Leys Chriftaãs. Defde a puerícia co-
meçou a merecer entre os feus Naturaes geral applaufo, pelo
muito, que defde entaõ fe adiantou, e permaneceonoscoílu-
mes íamos. Frendo eleição deeftado, quizode Religiofo, e
por efpecial afTeéto a noffa Mãy Santiííima do Carmo recebeo
com grande gofto o íeu habito , e profeflòu o nofTo Carmelitano
Iníiituto no Convento da fua mefma pátria. No eftudo da,

t
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Grammatica havia tido anticipado aproveitamento; c no das

Artes, que difpoem para outros mayores, levou taô conhecidas

ventagens aos feus condiícipulos , que os Prelados o antepuze-

raõ a todos 5 e á cufta da Província ( conforme a refoluçaó que

nella havia) o mandarão para Inglaterra a eftudar as feiencias

competentes á fua profiíTaõ na Univerfidade de Oxonia.

476 Nefta florentiífima Academia íe conftituio em pou-

cos annos taõ iníignc 5 que naõfó mereceo , que os feus Mef-

três em tempo hábil lhe ornaííem a cabeça com a iníignia Dou-
toral nas Faculdades da Sagrada Theologia , e Direito Canoni-

coj masconfeguio , que os mefmos illuítriífímos Académicos

o honraílem com o titulo de MagiflerUr Maximus ; o qual ef-

tendendo íe , e vulgarifando-fe dentro , e fora daquelle Reyno,

naó foy pelo nome próprio taõ conhecido, como pela antonoma-

fia de Grande Meflre. AíMindono Collegio de N. Senhora de

Athem , e oppondo-fe ás Cadeiras , veyo a íer Lente de Prima;

e por dilatados annos exercitou o honorifico emprego de Re-

gente daquella Univerfidade ; donde fahio para efte Reyno taó

perfeitamente inftruido nas virtudes moraes , como coníumado

nas Divinas , e humanas Letras.

477 He noticia confiante de todos os Efcritores das fuás

acçoens
,
que fora Pregador de fama ; dotado de graça particu-

lar para agradar a todos , e de Apoíiolico efpirito para fer bem
aceito de cada hum dos ouvintes. O que mais admirava, era o

efpecial eftylo, com que profundamente difeorria em qualquer

vcmqueíejhe matéria das fuás expoftas doutrinas. Epor efta caufa veyo a con-

ciliar tanto , e taÔ commum refpeito entre os mayores Pregado-

res do feu tempo,que todos, fobindo a opulpito, fe elle íe achava

prefente, lhe faziaõ gloriofa reverencia , e nao continuavao íem

lhe tomarem vénia , dizendo commumente ao principiar: Sob

a Correcção do Grande Meflre ; coftume, que teve principio em
Inglaterra, e nunca deixou de íer obfervado em Portugal.

478 Tal foy o conceito do íeu talento nos púlpitos ,que

por mais que os frequentava, nunca podia faciar o gofto dos feus

ouvintes. Concorriaõ eítes ás Igrejas, onde elle pregava, taõ

fervorofos, e anticipados, que para eífeito de tomarem lugar,

muitos madrugavaõ. Ordinariamente os feus auditórios eraó

authorifados ; porque também íecompunhaó de íogeitos dou-

tiiTirrtos , e de peíloas muito illuílres, procurando todos por efle

ca»
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dor.
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caminho a utilidade, huns das doutrinas para a reformadas vi-
das, outros dosdifcurfos para modelo ^doeftylo A ícetico. Em
todas as Igrejas(e íemprejera o concurfoquafi immenfo, de for-
ce, que lendo efta noíla Igreja do Carmo huma das mayores,
naõ lo da Corte , mas de Heípanha , naõ cabia no íeu âmbito a
quantidade de indivíduos, que fsziaõ diligencia por feaccom-
modarem

; fendo por eíTacaula precifoao Venerável Padre pre-
gar em hum púlpito, que fe levantava junto aporta principal da
dita Igreja , para que o podeífem também ouvir, os que íicavaõ
no adro.

479 Foy mui"to efpecial a devoção
, que fempreteve ao

Santiífimo Sacramento da Eucharifíia. Em reverencia do mef-
mo Sacramento nunca chegou a celebrar MiíTa , que antes de
hir para o Altar a naó leííe primeiro toda , ou na cella, ou em
parte

, onde cftivelTe livre de perturbação ; moftrando-fe nef-
ta diligencia tao devoto , que muitos , vendo que de nenhum
modo a diípenfava , ficavaô admirados. Naô prefumiao fer eí-
tudo ;^porquenaó ignoravao , que era muito douto : nem íup-
punhaÔ erTeito do efcrupulo

; porque em tudo ^rnais íe dava a
conhecer livre defta impreflaô: até que pergúníando-lhe hum
feu particular amigo a caufa defte quotidiano cuidado , reípon-
deo : Que eraõ tantos , e tao grandes os Myfieriosdaquelle San-
to Sacrifício, que nao /ofria falta a/guma, nem no entendimen-
to , nem na leitura.

480 Na Oração gaftava o tempo
, que lhe era pofíi-

vel defoceupar dos exercícios dos Sermoens, em que foy incan-
favel. Também os fazia pelas praças , quando a occaííaõ o pe-
dia, e nelles chegava a vaticinar coufas futuras

, que déraõ a co-
nhecer, que o Senhor também lhe concedera o dote de Pro-
fecia. Com individuação fabemos de huma , que actual-
mente achámos verificada , e no tempo, em que a proferio , naó
podia fer previfta. DifTe ao feu auditório em hum dos taes Ser-
moens: Que a Sjnagoga grande dos Judeos

(
que ainda naquelle

tempo lhe era permittidanefta Cidade ) havia de fer cafa dedi-
cada h Virgem Senhora nofjacom o titulo da Conceição. Pelos an-
nos adiante afíim aconteceoj porque hoje he huma das boas Igre-
jas da Corte, depois que expuífos delia os Judeos, e purifi-

cada , pertenceo á Ordem de Chrifto com o titulo de Concei-
ção dos Freires.
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481 Muitos Efcritores , efpecialmente os Padres Mef-

tresLezana, Daniel da Virgem Maria, e Joaõ Baleo^ffirmaô,

que fora Inquiíidor; pofto que naõ declaraõ a formalidade do

feu exercício. O certo he, que naõ tiveraõ nefta Cidade os Ju-

deos do feu tempo mayor flagello. Naõ fó fazia por convencer-

lhes a pertinácia com genuínas explicaçoens das Sagradas Ef-

crituras , em que foy notavelmente pratico ; mas
(
quanto po-

dia caber na fua diligencia ) cuidou em lhes deftruir as máqui-

nas, principalmente as que fe ordenavaõ á publica obfervancia

da Ley Mofaica, tolerada nefte Reyno. Alguns calos fe con-

taô por tradição menos diftintos. O mais notável, que achamos

eferito, foy, que perguntando-lhe em certa occaíiaõ o Rabi

mayor dos ditos Judeos, aonde eftava Deos, quando fizera o

Mundo ? Elle lhe lançou maõ ás barbas , e tendo-o feguro , lhe

refpondeo, dizendo : Judeo, quando Deos fez, o Mundo, eftava

em fi mefmo. Contra os Hereges foy igualmente zeloío da Fé,

tendo-a fempre taõ lembrada, que expoz a vida aos trabalhos

fem temor das confequencias , que o ameaçavaô. He memo-

rável entre graves Authores a Proteftaçaõ da meíma Fé , que

elle efereveo pouco antes de pagar o tributo á morte, na qual

moftrava as realidades com queaperfuadia. Efte tratado ma-

nuferito fe confervou muitos annos na Livraria do noíío Con-

vento de Lisboa; pofto que já no tempo do Padre MeftreFrey

Simão Coelho fe dizia ,
que em partes andava mudado , e dif-

ferente do feu original.

482 DelRey D. Affonfo V. de quem fora Meftre , fe-

gundo affirma D. Nicolao António , mereceo extraordinárias

eftimaçoens. Muitas vezes o buícava peflbalmente, e com elle fe

detinha dentro da celia largo eípaço de tempo. Confta, que

lhe vinha communicar negócios de fua alma, porque fempre

achou nelle confolaçaó , e bons confelhos. E fendo que o Mo-

narca lhe ofTereceo algumas dignidades, nunca as aceitou ; hon-

rando-fe apenas com o exercício de íeu Pregador. Quanto mais

favorecido era do Soberano, tanto cuidava em fe moftrar me
nos exaltado; naõ feguindo já mais a Corte, nem querendo ou-

tra coufa , que ci mprir com a fua obrigação, como miniftro do

bem efpiritual, quando do Príncipe era coníuhado, e ouvido.

Defte fummo deíapego das dignidades mayores fe originou o

entender-íe falíamente ( como acima mofíramos) que naõ ha-

via
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via fido Prelado dentro da Religião ; íendo que ainda em vida
domeímo Rey D. AfFonío começou a governar efta Provincia
com os acertos, e mais circunftancias, que(como logo veremos)
faraó o íeu Provincialado perpetuamente memorável. O eru-
dito Abba.de de Sever foy o que melhor fe explicou, dizendo
deíle Venerável Padre, que nunca aceitou lugar, que o privaffe
do amável retiro dafuacella.

48 3 A fabedoria deíle incíyto Varão foy nao íó conhe-
cida, mas baftantemente provada pelas muitas , e Angulares
obras

,
que compoz em diíFerentes matérias. Rogado do Rei-

tor do Real Collegio de Santa Maria de Athemefcreveo hum
livro de Juftitia commutativa > & Arte campforia , acalearum
ludo, o qual feimprimio em Paris no anno de 1496. Efcreveo
mais hum Tratado de Conceptionp Deipar^ do qual faz menção
Marrado na Bibliot. Marian., part. i. pag. 793. Compendium
operis confiante Magiftri Francifci Mayronis. Regimento de ou-
vir com perfeição o Santo Sacrifício da Miffa> compoílo para
o uío do Príncipe feu difcipulo. Tratados Filofoficos fobre
Ariftoteles

, Tratados Theologicos, e fermoens vários, que íem-
prefe confervaraô manufcritos na Bibliotheca defte Convento.
Genealogia, e Origem dos Bragançoens, da qual obra dá noticia

João Soares de Brito no feu Theatro Luíít. L. I. n. 32. Efcre-
veo finalmente a Proteftaçaõ da Fé , em que já falíamos

, que
affirma o Doutifíímo Abbade de Sever haveríeimpreíTo. Efte
mefmo Author na fua Bibliotheca Luíitana faz hum copiofo
Catalogo dos Efcritores, que ou lheefcreveraõa vida, ou lhe
applaudirao com elogios os feus grandes merecimentos.

484 Porém deixados muitos , bafta referirmos os
fegnintes. O mefmo erudito h bbade Diogo Barbofa Machado
no livro

, e lugar já citado. O Abbade Spanhineníe, Joaõ Tri-
themio no Trat. de Viris illuflrib. Frey Simão Coelho no
Compendio das Chronicas do Carmo livr. 1. Cap. 21. Jorge
Cardofo no Agiologio LuíitanoTom. 1. pag. 107. 112 &c. o
Padre Meftre Francifco de Santa Maria no íeu AnnoHiftorico
dien.Januar. D. Nicolao de Santa Maria, na Chronicados
Cónegos Regrantes part. 1. liv. 4. Cap. 1 2. pag. 221. D.Nico-
Jao Ant. na Bibliot. Vet. tom. 2. lib. 10. Cap. 16 pag. 227. Fr.
Manoel Roman. Elucid. 27. foi. 276,0 Padre MeftreLezana
tom. 4. Annal. pag. 937. Fr. Daniel da Virgem Maria , Vinea
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Carmel. pag. 501 num. 897. João Baleo no Catalogo dos Ef-

entores Bi nanicos cent. 8. Frey Miguel Munhoz Propugnacul.

Elise iiv. 2. tit. 3. cap. 1. pag. 322. Freyjoaõ Pinto de Vitoria

Hierarch. Carmel. pag. 399. e o Padre Prefentado Frey Jorge

CotrimnofeuCarmeloLuíítano 3 part. 2. cap. 8. foi. 116. Po-

rém nenhum dos outros tratou das fuás acçoens no tempo, em

que foy Provincial : íó o ultimo fez memoria dellasvdeclaran-

do os annos, em que exercitou o íeu emprego , pofto que dimi*

nuto a relpeito do mais que agora diremos.

§. III.

Expoem-fe osfucceffbs da Provinda no tempo daquelle governo,

que teve fim comapreciofa morte do Venerável Provincial,

íElebrando-íe com efiFeito no Convento de

. Brexa do Eíkdo de Veneza Congregação

Geral, nodiadoEfpirito Santo, do annode 1478, elembrandc-

fe aquelles authoriíados Gremiaes naò íó dos excellentes predi-

cados , mas de outras circunflíancias, que concorriaõ no Vene-

rável Padre Doutor Freyjoaõ Sobrinho , o nomearão Provin-

cial defta Província. Prefidio então o ReverendiíTimo Padre

Geral Fr. Chriftovao Martignono, que como empenhado no

augmento commum da Religião, cuidava também no particular

das Provincias ; fendo efta de Portugal, a que lhe deveo o mayor

defvéllo, defde que no anno de 1 476 lhe começou a acodircom

a fua paternal protecção. Tomando á fua conta vencer as repug-

nancias , que o Venerável Padre íempre teve aos governos , o

capacitou de tal modo , que veyoa fogeitai-fe 30 trabalho, dan-

do a conhecer ,
que nifto fazia hum grande facrifkioem obfe-

quio da obediência. Mas naõ obftante íer eleito no dito anno,

quando também foraô nomeados outros Provinciaes para dirTe-

rentes Provincias, íempre efperou, que o Padre Meftre Frey

Fernando de Santa Maria acabafíe no principio do anno feguin-

te o íeu governo : de forte , que veyo o novo Provincial (fexto

em numero entre os defte Reyno ) a entrar no íen emprego no

annode 1479. Ainda neffe tempo vivia ElRey D. Affonfo V,

o qual moítrou o muito , que eftimava o acerto defta^elejçao/

porque aíTím elle, como o Príncipe fucceíTor veneravaó taõ pu-

blicamente as virtudes deite Santo Religioío ,
que no íeu con-

cer
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ceito naõ havia outro dentro nos noíTos clauftros mais benemé-
rito do emprego.

486 Na mefma occafiaó foy nomeado para Prior defle
Convento de Lisboa o Padre FreyJorge da Cruz, o nono em
numero a refpeito dos quetemoccupadoomefmo lugar. Foy
Religioíò muito reformado, e digno deajudar no governo os
pios intentos, que o dito Provincial íempre confervou, de que
na Província períeveraííe o rigor da mais eftreita obfervancia.
Porém defte triennio naõ temos outra noticia mais, que haver-
Je novamente publicado a revogação das graças, e privilégios,
em que já falíamos

; ou porque no anno antecedente naõ ficai
raõ totalmente extintas j ou porque fe determinou tempo prefi-
xo

, em que houveífem de eípirar. Sabemos que ambos os Pre-
lados governarão com grande augmento da Religião , confer-
vada inalterável a paz entre os Religiofos. Naô houve que fen-
tir na Província mais , que a coníidera vel perda do noíTò aman-
te Proteclor , e declarado devoto EÍRey D. Aífonfo V. ( no
qual acima falíamos) que faleceo em Cintra aos 28 de Agofto
de 148 1; Fizeraõ os ditos Prelados em memoria do muito,
queocommum, e particular da Religião lhe devia, as demonf-
traçoens competentes ao feuReal carader , que apenas feriaõ
baftantes a exprimir o afFeclo, mas não capazes de correfpon-
der cabalmente á obrigação.

487 Entrando o anno de 1482, era chegadoo tempodefe
concluir o governo dos taes Preiados.Ceíebrou-íe Capitulo Ge-
ral em Avinhaõ de França aos 26 de Mayo , dia do Efpirito San-
to do mefmo anno, para cuja felicidade mandou o noíTo Provin-
cial fazer as Preces, que fe contém na Patente já referida. Com
eífeito íe confeguio hum gloriofo fucceílb; porque com parti-
cular acclamaçaô daquelles digniííimos Gremiaes fahio pacifica-
mente eleito Geral o Reverendiílimo Padre Meílre Frey Pon-
do Raynaudo. E ficando ao íeu arbítrio a nova eleição de Pro-
vincial para efteReyno, mandou, que o meímo Venerável Pa-
dre Doutor Fr. João Sobrinho continuaífe

; porque delle fe lhe
referiaõ tantas virtudes , que lhe pareceo conveniente

, para
confervaçaõ defta Província, naô aceitar as eícuias, com que
humildemente inflava para ficar com o merecimento de obede-
cer livre da preeminência de a mandar. Nefte anno pois, cin-
gindo já a Coroa Porttigueza EÍRey D.Joaõ II. ferenovou a ju-

rifc
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rifdsçao daquelle Prelado ,

que pela prudência , e bom modo,

com que dirigia aos fubdicos , nao lhes foy penoía a fua duração.

488 Deo então fim ao feu governo o Prior dcfte Con-
vento Frey Jorge da Cruz , e entrou no mefmo lugar ( fendo o

decimo na lerie dos taes Priores ) ofamofo Padre Frey Gomes
Rapozo, Religioíb taõ reformado nos coftumes, e de taõ raros

exemplos, que fe fazia credor de commum applaufo dentro, e

fora dos claufiros. Pela femelhança, que tinha com o Provincial

nas propenfoens do génio, e no zelo do ferviço deDeos, com
elle de tal modo concordava no eftabelecimento da boa obfer-

vancia Regular, que parecia reíidir nos feus diftintos cora-

çoens huma íó vontade. Neíia concinua harmonia fe coníerva-

raô atè o fim dos governos ,
que ambos durarão o mefmo tem-

po. A efte Religiofo VaraÔ chegarão alguns íogeitos, pouco

verfados na Hiftoria defta Província, a dar o meímo cognome

do Illuftriííimo Biípo de Hebron Fr. Gomes de Santa Maria ;

errando craííamente em lhe apropriarem também o meímo ti-

tulo do Riípado, fendo que nem teve efta dignidade, nem aquel-

le cognome. Outros querendo proceder com fegurança,fóo no-

meaõ Frey Gomes, arTeótando ignorância do Sobrenome. Po-

rém agora manifeftamenteapparece, que fe chamou Fr. Gomes
Rapozo , fem lhe ficar , em que fe confunda com aquelle Illuf-

triííimo Prelado, mais que na excellencia de muitas virtudes,

porque efíe novo Prior as teve relevantes, á imitação das que o

inclyto Biípo praticou em grão heróico.

489 No tempo defte governo aconteceo o trágico íuc-

ceOo do terceiro Duque de Bragança D.Fernando, aquemfeu.

cunhado RIRey D. JoaõII. por motivos alheyos do noíTo aíTum-

pco, mandou tirar a vida em publico cadafalíb na Cidade de

Évora. E como pela mefma formada culpa forao todos os feus

bens , e Eftados coníifcados , e paífarao para a caía Real , ti ve-

rão os noííos Prelados hum grande receyo , ou de perderem
,

ou de nao cobrarem taõ cedo os dez moyos de trigo, e dez pi-

pas de vinho ,
que efte Convento de Lisboa fempre recebeo no

Reguengo de Sacavém , depois que para fuítento dos feus Re-

ligioíos lhes fizeraÕ mercê defíe donativo os Marquezesde Vil-

laviçofa, ede Valença, líluílriíTimos Netos do Santo Condeí-

tavel; porque fobre eíla novidade , que bailava para perturbar

aprompta cobrança, cjue íempre tivemos naquelie Almoxari-

fado,

ÍÃórte do DuqBy
Dv Fernando/

cr*. -HW i
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do; occorria haver ElRey confinado codas as rendas do tal Re-
guengo para pagamento de huma grande quantia, de que era cre-

dor o Biipo D Fr.Joaôda Guerra.Com tudo eraÕ os ditos Prela-
dos ta6 attendidos na Corte, que recorrendo por huma petição *««*>» w*«*

a ElRey, e politicamente ao Biípo, eítecedeo logo da cobrança
paraccrurcn a

da renda, que nos tocava, e ElRey novamente nos concedeo
no mefmo Reguengo opaô, e vinho, que antes nos fora dado:
o que fez por huma carta, que deixámos copiada no primeiro Tom

-
l ' n - *9S '

tomo da noíTa Hiftoria.

490 Mas he neceflario, que os Leitores façaò reflexão no Adrwwndt
paragrafo , que vay com o numero 893, e lhe accrefcentem três

ncc8^ria *

palavras , e huma linha inteira
, que agora achamos terem eíca-

pado ao Compofitor na Imprenfa, e as declaramos com letra

grifa, para que melhor fe conheça a falta.E como deíh fefegue á
nofía Chronologia hum erro craílo , toda eíla advertência he
precifa, para que apropofiçaõ fe lêa conforme o Original , que
diz o feguinte: O Venerável Padre Meftre Frey João Sobri-
nho, VaraÕ doutiffimo, e virtuoíiílimo

, que foy eleito fegunda
vez, fucceffwamente Prelado no anno de 1482 , em occafiaò, em
que também fahio eleito Prior deite Real Convento de Lisboa
ofamofo Padre Frey Gomes Rapofo , depois de acabar o feu trien-

mo o infigne Padre FreyJorge da Cruz , &c. A eíles defcui-
dos eftevefogeito aquelle volume, como fe vê em outra feme-
lhante falta, que eílá no paragrafo do numero 276, mas como
ainda fe conheceoa tempo de fér remediada, foy fupprida com
huma declaração poftanas emendas do mefmo volume. A falta

prefente bem fe moftra, que naõ pode ficar fupprida de outra
maneira.

491 Neíte mefmo governo teve principio o dizer-fe

nefta Província ao benzer da mefa no dia , e por toda a oitava
da feita do Nafcimento de Chrifto, em lugar dos verfos Oculi
omnium^e EdeMpauperes, eíte que agora anda impreíTo nos Bre-
viários: Verbum caro faãum eflalleluia^ &babitavit innobis
alkluiai afTim como também no dia, e por toda a oitava da
Pafcoa daReílurreiçaô: Htceftdies, quamfecitDominus,alle-
íuia : exultemus

, & Utemur in ea alleluia. Procedeo fem du-
vida eíta novidade de fe haver aíiím mandado no Capitulo Ge-
ral próximo do snno de 1482, no qual diz Paleonídoro, que ef-

tas coufas, e outras mais, que pertencia© ao Officio Divino, por
Tom. II. Mna
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eile declaradas , íe haviaó julgado por convenientes, e fe de-

terminarão por ley. Com efla noticia concorda o aíTento, que

íe tomou na Província, que diz: Ad maiorzm Dei laudemfiat>

fícui decretum ejiw reatandis verfíbus Verbum caro., in die Nati-

vitatis Domini, & per OBãvam. Eodemmodo, Htec\eft dies in

fefto Rejurreãionis , & perOBavam^ adintroitum MenJ&^dem-

ptisaliis; funtenimaptioresx inquoomnes convenimus. Menfos

TabelU affígantur. Diei^. Decembris Jnno 1482 Provincialis.

Para mayor louvor de Deos íe execute, como nos foy manda-

do j o refarmos em lugar dos verfos coftumados , ao entrar á

mefa, os outros, que laõ mais próprios ; a íaber, no dia do

Nafcimento de Chrifto,e fua Oitava, Verbum caro\ e no da Paf-

coa da Reíurreiçaõ, e íuaOitava, Hxc eftdies* Nifto convimofe

todos: para o que fe façaõ eferever os ditos verfos na taboa da

bençaÕ da dita meia. 23 de Dezembro de 1482 Provincial.

492 Durou o prefente governo fete annos , que fe ter-

minarão ( como acima diílemos ) no de 1486. Nefte tempo fa-

lecerão na Província 14 Religiofos. O primeiro delles foy o

douto , e virtuofo Padre Fr. Vafco Pinto, VI Prior defte Con-
vento de Lisboa , de quem já falíamos. Doze, ainda que dei-^

xaraõ fabidos os feus nomes ,
por eílarem eícritos no livro dos

Óbitos ; com tudo , naõ achamos delles acção alguma efpecial,

que fe deva referir. Seria talvez por caufa do grande deícuido

dos noílos Padres antigos, que agora nao podemos remediar ; e

íó nos queixamos de que nos faltem os aílumptos de muitas vir-

tudes, e letras, que haviaó de ajudar a noíTapenna, para que a

mefma Província com os multiplicados progreííos dos feus illuí-

tres filhos íicaííe ainda mais gloriofa.

493 O ultimo dos que então acabarão ávida, foy o mef-

ii)o Venerável Provincial , fernpre eftimado por homem Santo,

e na morte mais que antes favorecido da mefma opinião. He
tradição confiante, abonada com oseferitos de graves Authores,

que a fua morte íe originara do veneno , que osJudeos feus de-

clarados inimigos lhe mandarão dar por induílria de alguns fe-

quazes : de forte , que até os mais efcrupulofos de íallarem nef-

tamateria. com afleveraçaò , affirmao , que com efFeiro houvera

eíla fofpeita. O certo he, que a piedade humana publica, que

o feu traníito fora precioío nos olhos Divinos : e que
(
por íe

entender, que padecera por ódio dos inimigos da Fè j JVianoel

He
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de Faria, eSoufa, os Padres António de Vafconcellos , Frey
Diogo Coria, Fr. Miguel de Fuerite , e outros authorifados Ef-
critores ojntitularao Martyr, eo collocarao , entreos que per-
tencem a efta claíle , nos feus Catálogos: e íe houve algum, que
duvidaíle app|opriarlhe expreíTamente aquella deriominaç,aô ,

confefiou que para a ter lhe naõ faltava o merecimentôPlVluitos
lhe déraó o predicamento de Beato ; no que refle&indo ad-
vertidamente o noíTo famofo Meftre Lezana, para confeflar, que
merece eílê título , affirma

, que lho nao àá
j
porque a Igreja o

nao tem declarado. Seguindo pois a torrente dos maisEfcri-
tores

, nao lhe devemos negar o tratamentoâe Venerável.

494 J Quanto ao dia doíeu felice tranfíto, nafrkchamos
outra noticia

, * que â participada porJorge CardoioVò à,ual af-
firma fera n do mez dejaneiro. Aííim o transfcreVemos, pof-
to quenoanno

( ja acima declarado ) de 1486. E concluindo
as memorias do Grande Meftre , honra do Luíkaríô Carmelo>
gloria interminável da Pátria , vivo exemplar âè Prelados , e
nunca, fallivel modelo de Religioíòs Santos , b Doutor Frey
Joaõ Sobrinho , fó nos refta dizer v que o féu cor^o (depois das
merecidas honras) foy fepultadò no Cruzeiro deflanoíTa Igre-
ja do Carmo

, <em hum jazigo , que fica forado arco da Capella
Mor, debaixodo púlpito, em que íe canta o Evangelho; fepul-
tura antiga, e própria dos Coelhos íeus nobres parentes. Efta
iediftinguia das outras pela campa, queera preta com letras de
metal. Alíi defcançao as1 fuás honradas cinzas , efperando a
univerfal reílurreiçao dos mortos , para fe reftituir do vir-
tuofo efpirito, com o qual fobirâ a gozar a<? eternidades do
premio

, que ( como piamente cremos
) jâ o fupremo Remu-

nerador dos merecimentos lhe começou a defpenfar nos glo-
noios Tabernáculos da vida.

Efcritorcsi que «
intitularão Mar;
tjr.

Vid, AA, eh.

Dia, eannod#
ícu çranfito.

Supra mm, 49»

Onde foy fcpoli

•
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CAPITULO III.
i
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v

Do Prçvmcialado do Padre Meftre Frey João Dias, e do que

%onfia íaver acontecido na Provinda j em quanto

durou ofeu governo* .

O anno 1486 fe procedeo a Capitulo nef-

te Convento de Lisboa 3 e nelle íabio elei-

to Provincial hum dos mais reformados

Religioío* da Prpvincia. Efte foy o Padre Meftre Freyjoaõ

Dias, que ria Sagrada Theologia era jubilado , Varào egrégio,

cujo nome foy taõ conhecido, como reípeirado na Corte. Para

elle concorrerão todos os que eraõ empenhados na utilidade

publica ,
por julgarem , que naõ havia na Carmelitana Família

Portuguesa outro mais hábil para folicitar, e eíiabelecer o aug-

mento da Religião. No emprego defempenhou cabalmente a

expedaçaô dos feus afTeiçoados ; porque veyo a excedera

muitos dos feus anteceíTores no zelo do bem commum, ena
vigilância dos^meyos competentes para a confervaçaõ do culto

Divino nos Conventos. Elle foy o primeiro, que poz os olhos

no de Colares para lhe dar património, fem o qual por efpaço de

quarenta annos viverão alli com trabalho alguns Religioíos.

Fez-lhecom efFeito doação (como fica dito ) docafal da Tor-

re, com tanto ,
que nunca alli re(idiria hum Religioío fó

, pofto

que ainda entaõ fofle Hofpicio ; porque o íeu intento era eíla-

belecer a obíervançia Regular : e para hum fufficiente numero

de fubditos com o (eu Vigário baftava efta fubíiftencia.

496 No mefmo Capitulo foy eleito Prior defteConven-

to de Lisboa o Padre Meftre Frey Joaõ de Santa Maria, que

também na faculdade de Theologia era graduado. Ambos eftes

Prelados haviaõ fido Noviços no dito Convento; tendo a glo-

ria de ferem os primeiros, que profefTaraõ o noflb Inftituto

dentro dos feus clauftros. No feu tempo começou a Provinda a

fentir algumas inquietaçoens , das quaes fe nos fazem manifeí-

tos vários eífeitos , pofto que ignoramos a caufa. Se houvefTe-

mos de ufar das conjecturas , naõ feria difficultoío defcobrir a

origem das taes diícordias j porém como delias fe naõ fegue,

.
s >nem
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nem gloria á Província , nem utilidade aos Leitores, baftaex-
pormos os íucceífos do Provincialado futuro , para que fepoífa
inferir, qual fora o principal motivo de fe alterar a antiga paz,
gue períeyerou no tempo dos Teus Prelados antecedentes. O
dica Provincial , quefoyo VILeoPrior, quefoyo XI. na or-
dem dos que tiveraõ femelhantes empregos £ \

governarão três
annos, que fe concluirão no de «489. llelks apenas encon-
çramps as memorias fegi|intes.

497 Publicou -fe na Província hum Decreto, pelo qual
fe pro^bi^a rodos osReligiofos debaixo de gravifíimas penas ,

9 recordem a peíToasíeculares, (ainda fendo Príncipes ) para,

aJçarççarem com o fèu patrocínio os luga^s da Religião; o qual
Decreto depois fe renovou , e fe acha aç^Mmente confirmada
por Bulias Pontifícias , eípeciaimente po«| hum a do Papá Cie-!
mente VIII. taô expreffiya de várias cjrcufiftancias

, que caufao
horror. Naquelle tempo mandou obfervar -o$al Decreto a Con-
gregação Geral , em que;preíidio o nQÍTo Reveçendiííimo Geral
3e toda a Ordem Frey Poncio Reynaudo 3 e a fez celebrar no
famofo Convento de Bupecula , ou Rocchieta aos 26 de Mar-
ço do anno de 1488, Juftamente chamamos a efte Convento
famofo, por fer memorável entre os mai$ celebres da Ordem,
por cauía da Sagrada Imagem da Soberana Mãy de Deos

, que
na fua Igreja preíide, a qual Imagem foy miíagfofamente acha-
da naquelle íitio. E pofto que fe fizerao diligencias para fer col-
locada em outra parte, moftrou o Geo comportentos, que efte,
e naó outro era o lugar deftinado para fe erigir, bpreciofo San-
tuário, que hoje a Província de Provença venera nas viíinhan-
çasde Genebra; fendo

(
em contrapofíçaó defta Cidade, que

he infame afylo dos apoftatas da Religião Chriftaã ) huma das
mais devotas Cafas da mefma Virgem Senhora , aonde os que
períeveraõ firmes na Fé, encontrão o mais certo refugio.

489 Foy ainda mais formidável o Decreto, quenomef-
mo tempo defte governo fe publicou na Província contra os
Religiofos delia , que recorreííem aos Juízos Seculares em cau-
fas , que fe deviaô litigar dentro dos clauftros com appellaçaõ
dos Prelados ordinários para o Rèverendiflimo Padre Geral da
Ordem , edelle para a Santa Sè Apoftolica. Efte Decreto veyo
com pena de excommunhaõ mayor ipfofaão. Para elJe deraõ
occafiaõ os litígios paliados

, que jáinfinuarnos: e para fe evita-

rem

Tempo qgortrÃ
oaraõ os daus

Prelados.

Decreto qae fe

publicou na Pro?
Tinciaj

Mandado pele

Capitulo Genh

Lezan. Tom. 4I

Antlal. ann 1489

fàg. 361. n, 6i

.. .
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rem os abufos, que fé poderiao feguir daquelles máos exem-

plos , foy preciía efta refoluçaó, que naqúelles cempos teVé

inviolável obfervancía, fegundo moftrarà o fucceflo, que no

feguinte Capitulo havemos de referir. Naô tranfcrevemos

aqui o Decreto, porque nos pareceo efcufado , viftò tjúe a fua

mefma fubftancia íe acha nâs prefentes Conftituiçoens daOr-

dem, pelas quaes I toda a nófí&Religiaô geralmente íergovérna-í

cujas exprellas palavras, traduzida# : da|irigua latiria^ tlizemtí

feguinte; wGrâ : úm&® Un 9>) no
í -

~

ÉQ9*c Todosí òí no
/J
ó$ Regulares Úe humrç e outro fexo, de

qualquer' dignidacfeitftadòyè condição quefijaõ , que por algum

pretexto * o# afieBadonivàfrJetàrevWem'^ as Tri*

bunãeifeculures , 4#©%^^l^^^0^^^^^^^ liP Cfc-

menteVlll. ficarão irPiurfosetôfenfénça deexcommunhài), refer*

vada ( excepto noãrtígò da thorte ) ao Summo Pontífice Romano-,

tferáopúra fewpfe privados dos /eus offiçiós , />w quefojfaojà

mais exercitar algum dos lugtires dá Religião '• efem outra al-

guma declaração, «o ]pfo ficará& privados de voz* aãiva , *

pajfíva. Nas mefinàs penas incorrerão osfeus fequaz.es , erow-

felbetros\ quepw algum mod&ÔLitçdièy ou indireótè concordarem

com elles em femelhúnte procedimento : de forte , que fe os taes

Religiofos forem aggravados in)uflamente dos feus Prelados, em

iai cajo poderão recorrer (como fempre no tempo paffadofi&e-

rao ) ao Geral da Ordem i oh ao Proteclor, ou ao Vice-ProUãor

delia na Cúria Romaria , oufinalmente ao Summo Pontífice, que

mefjt\ tempo txifiir , porque he ofupremo Juiz, na Igreja de Deos,

500 Então teve também principio nefra Provincia o Officio

Duplex, que rezamos da Sagrada Coroa de efpinhosde JEStJ

Chrifto NoíTo Rèdemptor ; feftividade, que a noíTa Ordem

ainda celebra na fèíta feira da primeira femana depois da Paf-

coa. No tempo, que durou o dito governo, falecerão na Pro-

vincia onze Religioíos, cujas vidas naô eícrevemos por nos fal-

tarem as noticias com a individuação neceífaria. Osmaisdif-

tintos entre outros foraô os Padres Frey Vicente deJESUS,
Frey Eftevaôda Sylva , Fr. Manoel Gadelha , e Fr. Vafco da

Natividade. E pofío que pelo defcuido dos antigos nada pode-

mosa&mar delles com clareia, com tudo fabemos, que foraô

fogekos conhecidos na Corte , e pelos feus louváveis procedi-

mentos nella muito eíiimados ; de forte, que hunspeiaprofif*

fag
< 1
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faõ as letras, e outros pelo efplendor das virtudes tiveraôtaõ
permanente applaufo na voz da fama

, que até quando fe nos ef-
çoodem as luas heróicas acçoens , fempre nos çonfla 3 que ti*
veraõ relevantes merecimentos.

CAPITULO IV.
Dosãous CapitulosProvinciaes

, quefefiz>eraõno anno de 1489.
Da-fe noticia do Vtfitador Geral , yueprefidio no ultimo.

'

501 C
r

Oncluido o tríennio > em que governou
aquelíe Prelado, fe procedeo a Capitulo
no anno de 1489. Foy comeífeitocele^

brado nelte Convento do Carmo de Lisboa, e nelle fahio eleito
Provincial o Padre Meíire FreyJoaÔ de Santa Maria, quedava
hm ao emprego de Prior do mefmo Convento. Dehumaoccu-
paçaõ íubio a outra, porque entenderão os Vogaes

, que os feus
merecimentos o faziaõ credor de todas. Na mefma occailaõ fs-
bio eleito Prior deie dito Convento o Padre FreyJorge da
Cruz

, chamado fegunda vez para efte lugar
; porque o havia jâ

occupado (^como fica dito ) fendo Provincial o Venerável Dou-
tor Fr. Joaô Sobrinho. E como então expreílámos as prerogati-
vas, de que fora dotado

, bem íe vê
, que eítas o conftituiraõ be-

nemérito da mefma honra. Veyo o Provincial a fero VIII, eo
Prior o XII. na ferie dos que exercitarão eftas Prelaíías. Porém
fendo ambos taõ dignos dos feus empregos , occorreraõ na oc«
cafiaô de Capitulo tantas inquietaçoens, e tao graves duvidas,
que as fuás confequencias feraô fempre lembradas neíla Provín-
cia; porque o Reverendiífimo Padre Geral, que emaõ exiítía,
Fr. Poncio Raynaudo deu huma publica demonítraçaõ, de que o
dito Capitulo fora do feu deíagrado, naõpelo que refpeitava ás
peíloas dos Prelados

, porque a experiência depois moftrou o
muito que as eftimava ; mas por algumas circunflancias daselei-
çoens , que o preciíaraõ a proceder com juftiça taõ exa&a, que
o mefmo efTeito defia virtude , aos que ignoravaõ a caufa pare-
ceoexceífo.

5°* O que nos confía he , que na Congregação Ge-
ral de Rupecula 3 celebrada no anno antecedente, íe havia com-

met-1

1489.

Provin-

cial VIU.
M. Fr.Jojõ de
Santa Maria.

Prior XII
Frey Jorge da
Cruz;

Supra ».4% 6,
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mettido ao Reverendifíímo Padre Geral a nomeação do Pro-

vincial defta Província Portugueza ; e ao mefmo tempo fabe-

mos
, que o dito Provincial fora eleito em Capitulo celebrado

neíle Convento. Daqui feíeguio, que o mefmo Reverendiííi-

mo Geral mandou a efte Reyno hum feu Comiflario com o ca-

racter de Vifitador deSa Província , e também dadeCaftella,

para que tomafTe conhecimento de tudo o que em Portugal fe

havia obrado por differente modo, do que devia fer conforme as

Leys, e coftume da Religião. Veyo com eífeito oditoCom-

miftario, e Vifitador Geral com todos os poderes neceflarios.

Efte foy o infígne Padre MeftreFrey Guiíhelmo Tolozzano,

bem conhecido na Religião pelo feu talento ; e também veyo a

fero primeiro Vigário Geral eftrangeiro, que fe vio na Provín-

cia. Quando entrou nefte Convento de Lisboa, havia poucos

mezes
,
que os novos Prelados eftavaõ de poffe dos íeus em-

pregos. Porém o Vifitador começando logo a conhecer daquel-

lasjâinfinuadas circunftancias , e achando, que os ditos Prela-

dos naó eftavaõ ligitimamente inftituidos, a ambos depoz dos

officios , fem outra acçaõ mais , que proceder novamente a Ca-

pitulo , com o qual íe concluio o governo paíTado, que íó durou

oito mezes: chegando-fe a ver dentro defíe Convento em hum
fó anno dous Capitulos ; de forte , que annullado o primeiro,

veyo o outro a celebrar- fe com os acertos , que depois diremos.

503 Nefta occafiaõ moftraraõ os Prelados depoftos a exem-

plar generofidade dos feus Religiofosefpiritos ; poisconforman-

do-íe com a vontade do Superior eftiveraõpor tudo aquillo, que

ao íeu Commiílario Geral pareceo mais conveniente. Na6 fó

cederão da própria defenfa; mas com actos pofitivos deraõ a co-

nhecer
, que nos governos naõ entrarão com ambição ; e que

pofto eftavaõ proximamente prohibidos ( conforme o Decreto

publicado no anno antecedente ) para recorrerem aos Tri-

bunaes Seculares , e a protecção dos Príncipes , he certo, que

na preíença do mefmo Vifitador poderiaõ allegar muitas razoens

que lhe demoraííem o procedimento, quando naô baftaílem

a

íiuftrararefoluçaô. Mas detalmodofocomprometteraÕ no feu

juizo
, que em obfequio da obediência naõ duvidarão ficar pe-

remptoriamente privados do exercício das fuás Prelafias : de

cuja humildade fe moftrou o Vifitador taõ edificado, que habi-

litando-os para o ferviço da Religião em todos os Capitulos,

que
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Alquimia , rua
dos ourives da
prata

t

que depois íe houvcíTem de celebrar, cambem lhes concedeo
as honras, e privilégios, que aos Prelados reípedivãmente íaõ
concedidos, depois de concluídos com tranqaiilidade os íeus go-
vernos. Deite acordo, que tomou o dito Vifitador , claramente
íe deduz, que a íeveridade da íua juftiça naòprocedeo de cul-
pas, que tive fie de hum , e de outro Prelado ; mas fó de alguns
defeitos eiienciaes , que occorreraó em ambas as eleiçoens.

504 Nos oito mezes, que durou e/te governo, naÓ Aforro d.
achamos haver acontecido na Provinda couía memorável. O hoau,calas -

Prior
, e mais Religioíos defte Convento de Lisboa fizeraõvá-

nos aforamentos, que naó tem circuníhncbs capazes de ferem
referidas. Só devemos lembrar, que aforarão em humaío vida
a Lazaro Latom, Judeo deprofiífao,as caías, que forao de Da-
vid Negro

, e ainda o Convento as poííue. Eftas íaÓ as que fi-
cao fronteiras á porta traveíía da Igreja de Noíía Senhora da
Conceição, chamada vulgarmente dos Freyres

, quefoyfco- Su?T« n 4««
mo fica dito) íynagoga dos mefmos Judeos. O tal aforamento
fe lhe fez pelo foro de outras cafas, que elle tinha no Alquimin,
lítio, onde aaualmente eftá a rua a que chamamos dos ourives
da prata, e por outra parte conteftavaõ com Villa nova deGi*
balear. Efte nome davaô naquelle tempo a huma trave/Ta eftrei-
ta

,
que da mefma rua dos ourives da prata vem para a Tintura

ria
, que depois fe chamou Judiaria grande, e agora Jubetaria. toSJJELS

I ara que o dito aforamento fofle valido, houve expreíía licença
delRey D. JoaÓ IT, e do ârcebifpo de Lúboa D. Jorge da Cof-
ta; porque fem as taes licenças naó podiaó osjudeos naquelle
tempo aforar fazenda alguma, nem aosReligiofos erapermit-
eido aforarem a elle*: noticia., que nos pareceo conveniente
participar aos curiofos de femelhantes antiguidades.

J°5 Falecerão na Provincianos ditos oito mezes oito
Kehgiofos. Os mais conhecidos forao os Padres Fr. Diniz Bo-
telho, Fr. Jeronymo do Amaral , e Frey Affonfo Machado No
mefmo numero fe comprehendeo IlluftriílimoD. Frey Marti-
nho de Sotomayor, Doutor Theologo, e Bifpo Titular de Tri-
poli

,
Varão wfígne nas Divinas , e humanas letras, de quem jáno tomo I. da noíTa Hiftoria eferevemos a vida, e agora íó o no-

meamos, por fer efte o anno da fua morte.
5°6 Celebrando-fe pois Capitulo no mefmo an- C9pftuIoPrno âe 1489 por ordem do ComiíTario , e Vifuador Ge- <*
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Geral Frey Guilhelmo Tolozzano , e prefidindo nellc com a

authoridade ,
que lhe fora concedida, fahio eleito Provincial

o Padre Frey Luiz Machado, o IX dos que oceuparaò o lugar

de Prelado mayor da Província , e hum dos mais dignos entre

os beneméritos de femelhante emprego. Sahio também eleito

Prior defte Convento de Lisboa o Padre PrefentadoFrey Ro-

drigo de Beja o XI II. na .ferie dos ditos Prelados locaes. Fará fe

lhe conferir efta honra , íó concorreoafua notória capacidade;

porque a teve (como ha de moftrar a Hiftoria
)

para oceupa-

çoens mayores , e para outras mais altas dignidades. Repartin-

do-fe os mais lugares por fogeitos beneméritos, e detendo- íe

oViíitador algum tempo na Província, ficou efta em tranquili-

dade taõ admirável, que íe chegarão a extinguir ate as occa-

fioens mais remotas das duvidas, e controvertias paíTadas. Tu-

do fe deveo á fumma prudência do Commiílario Geral , que

obrando com juítiça , a executava por tal modo , que deixava

fatisfeitos aos mefmos , que em outras circunftancias fe pode-

riao moílrar queixofos.

507 Exiftiraõ os dous Prelados no feu governo quatro

annos, que fe concluirão no de 1493 , íem oppreflaò dos íub-

ditos, e com applaufo univerfal da Corte. A primeira acçaõ,

que achamos de ambos , logo que dèraõ principio aos feus em-

pregos, foy hum aforamento, que fizeraÔ em três vidas a Vicen-

te Annes, dos moinhos ,
que o Santo Condeflavel doou a efte

Convento, e vem a feros mefmos ,
que aclual mente poiTuimos

em Corroyos termo da villa de Almada. Efcrevemos efta no-

ticia,
(
que talvez parecerá efeufada )

para que confte, que efte

foy o primeiro aforamento, que fe fez dos taes moinhos com a

obrigação, de que o dito Vicente Annes pagaria em cada hum

anno a efte Convento feismoyosde trigo da terra do melhor,

poftosno feu celeiro 3femdefpeza alguma da Communidade. He

também conveniente ,
quefe veja a novidade, de que baftando

aííinar no Contrato o Prior do dito Convento com os Deputa-

dos da fazenda , que entre nós íe denominao propriamente Cia-

vários ; também nelle aflinaraó o Provincial , e o Vifitador Ge-

ral , como confta de huma Eícritura , que íe guarda no Archivo

do mefmo Convento , feita aos 19 de Setembro do referido an-

no: e pofto que entaô o aforamento pareceo útil , veyo depois

a moftrar a experiência >que era prejudicial: donde procedeoo
fica-

1
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ficarem os Prelados prohibidos para celebrarem outros feme-
ihantes, na forma que em feu lugar diremos.

508 No tempo deite governo foy notavelmente ap-
plaudida a eleição, que toda a noíía Ordem Carmelitana fez do
Cardeal D.Jorge da Coita para íeu Protector

$ que pois con-
corria a circuníiancia de fer nacional defte Reyno 5 e nofíbaf-
feiçoado, dèraõos Prelados íolemnemente as graças a Deospor
taõ eílimavel beneficio. Nao fabemos com certeza o dia 3 e an*
no deita íua promoção ; mas he indubitável, que já exercitava
eíte emprego a 8 de Novembro de 149 1; porque o Papa Inno-
cencio VIU. (que também fora Protector da noíTa Ordem, fen-

do Cardeal com o nome de João Bautifta Cibo ) lhe mandou
por letras Apoflolicas

, pafladas neíTe dia , e anno , que íizef-

íe executar a Bulia do Papa Sixto IV, na qual prohibia o tranfito

dos Religiofos da Congregação de Mantua para os noíTòs , de-
baixo da graviíííma pena deexcommunhaó lata fententU ^ re-

íervada aomefmoSummo Pontífice. E como eíte Convento
de Lisboa era obrigadiíiimo ao dito Cardeal

(
porque nas de-

pendências que delle teve, pelarazaõ de feu Diocefano,o achou
fempre propicio ) agora que por novo titulo fe confiderava na
íua protecção, perfuadia o muito

, que a eftimava nos contí-

nuos repiques dos finos, e nos outros íeítivos íinaes, que incef-

íantemente repetia.

509 No fim do anno de 1492 foraõ na Província aceitas

duas refoluçoens da Congregação Geral celebrada em Roma
no mefmo anno , para que entre nós íe guardaífem comoLeys,
das quaes fizemos expreíTa aceitação: a primeira, que na6 po-
deria fer neíta Província encorporado algum Religiofo fem li-

cença daquella , em que recebera o habito ; a íegunda, que os

irmãos da vida activa, aos quaes commumente chamamos Lei-

gos, tiveíTem nos veítidos exteriores alguma diíferença dos Sa-

cerdotes:de forte,que as fuás túnicas foffem curtas,que oEfcapu-
Jario lhes nao paíTaífe dos joelhos,e as capas íoíTem também cur.

tas, e feitas com menos roda. Epoíto que eítes Decretos já nef-

ta Província nao tenhaÕ obfervancia; porque nos Breves das fi-

liaçoens cofíumaõos Sumos Pontifices benignamente difpenfar,

quando falta eíla condição; e vemos que os ditos irmãos vertem
igualmente com os Sacerdotes fem differença alguma no habi-

to , e na capa ; fempre he conveniente faber-fe que houve fna

Tom. II. Nn 2,
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Província aquelle ufo, para que também fe conheça a diveríi-

dade, que vay deite áquelle tempo.

510 Doze Religiofos falecerão na Província nos qua-

tro annos do governo deftes Prelados. Os mais dignos de me-

moria fao os feguintes ; o Padre Meftre Frey Joaõ Dias } que

acabou de fer Provincial no annode 1489. O Padre Frey Efie-

vao deJESUS, Lente actuai neíte Convento de Lisboa, e em
toda a Corte eftimado pela excellencia do feu engenho : o Pa-

dre Frey Diogo Namorado, notavelmente attendido entre os

mais Religiofos. Delle achamos o nome muitas vezes repetido

em vários Eícritos. O Padre FreyJorge da Cruz ,
que fora duas

vezes Frior, taõ exemplar nas virtudes, como acima fica iníl-

nuado. O Padre Frey Joaõ Barberio , e outros menos conheci-

dos, dos quaes naò temos noticias com individuação.

Cõgregaçaõ ge

tíI celebrada

em Roma.

Sen PreGdentc

Dom Jorge da

Cotia.

Suf r, nurn, 508»

C A P I T U L O V.

Do quaârienniOi em que foy Provincial o Padre Prefentado Frey

Rodrigo de Beja. Da-fe noticia do Vigário Provincial,

que governou a Província atéfefazer nella Capitulo.

511 TF A diíTemos , que no anno de 1492 fe havia ce-

lebrado Congregação Geral da Ordem. Teve
principio no dia 10 deJunho , que era a Vigí-

lia do Eípirito Santo, e fe fez em Roma no

Convento de Sao Martinho in Montibus. Nella preíídio o noífo

Cardeal Prote&or ( de quem já falíamos ) D,Jorge da Coita,

hum dos mais famofos Príncipes Eccleíiaíiicos , queconheceo

o Mundo ; o qual depois das muitas dignidades , e empregos,

que tevenefieReyno , onde foy Biípo de Ceuta, Sylves, Por-

to, Vifeo, e Évora , Arcebifpo de Braga , e de Lisboa , mere-

ceo, que o PapaSixto IV por nomeação delRey D. AfFoníb V.

o creaííe Cardeal do titulo dos Santos Pedro, e Marcelliano.

Noítempo^mqueprefidio nefla Congregação Geral, tinha o ti-

tulo de Santa Maria Trans-Tiberim, e de Bifpo Albanenfe, que

lhe dera o Papalnnocencio VIII no anno de 1481 ;
poftoque

íempre foy mais conhecido pelo nome deduzido da fua Pátria,

que era a villa de A/pedrinha na Província da Beira. Ecomo
neíh
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neíla Congregação Geral íe deo conta dos fucceflbs já referi-

dos da noíla Provinda, ponderando. íe então a fumma tranquil-

idade, em que de prefente íe achava , porcauía da grande pru-
dência dos Prelados, que a regiaõ j e prevenindo-íe o meyo
mais conveniente para íe coníervar a paz, que nella deixara o
Viíitador ; íe commetteo a eleição do novo Provincial, que ha-
via de entrar no anno íeguinte , ao ReverendhTimo Padre Ge-
ral da Ordem Frey Poncio Raynaudo, que profeguia no go-
verno , e naquelle lempo contava o undécimo anno do feu Ge-
neralato.

512 O dito Reverendiílimo Geral, que eftava bem in-

formado das grandes prerogativas, e relevantes merecimentos
do Prior defte Convento, julgando que da íua capacidade po-
dia fiar a confervaçaõ da paz, muito neceíTaria entre os ReJi<-

gioíos ; uíando da authoridade, que para eííe effeito lhe íora

concedida, o nomeou por Patente íua, Provincial deík Provin-

da. Ficando pois os fubditos notoriamente íatisfcitos coma
nomeação do novo Prelado,logo que áelle tiveraõ noticia, rnof-

traraô notável contentamento na íua aceitação. Lida com erTei-

to a fua Patente, ficou reconhecido por Provincial o Padre Pre-

fentado Frey Rodrigo de Beja
, que ( fegundo fica dito) acaba-

va de íer Prior do noíTo Convento de Lisboa , e veyo a fer o X
na ferie dos ditos Provinciaes. Teve o íeu governo principio

no anno já declarado de 1493 , e juntamente foy neíla occafiaó

eleito Prior deíle Convento o Padre Fr. João Namorado, o X IV
dos que occuparaõ efte lugar ; íogeitodigniíTimodeíemelhàn-

te emprego , naõ menos pela reforma da vida 5 que pela docili-

dade do génio.

513 Começarão os dous Prelados a defempenharíe nas

fuás occupaçoens com tanto zelo do bem commum , e taõ no-

tório amor da Religião, que aííim no efpiritual, como no tem-
poral deixarão aos íeus fucceílbres admiráveis exemplos para íe-

rem imitados. O Provincial moftrando-feincanfavel na vigilân-

cia dos Conventos, naó fó cuidava em reformar osque já a Reli-

gião poíTuia , mas em ampliara Provinda com a fundação de al-

guma nova caía : e como era fogeito taõ douto, e taõ virtuoío,

foy naõ fó das peíToas particulares , mas também dos Príncipes

grandemente attendido. O Prior fazendo-íe muito diítinto ao
augmento dos bens da lua Communidade, fem faltar áafliíten

da

CommiffaS de
Capiculo Geral

para a nomeai
çaó de Provinr
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cia dos Officios Divinos,occupava todop tempo livre na arreca-

dação das rendas, que lhepertenciaô, cortando peio próprio

deicanço , a fim de trabalhar nas dependências do dito Con-

vento : pofto que no lugar íó perfeverou hum anno , nsõ por-

que lhe falta He ávida, como erradamente achámos eferito em
homa publica memoria da Província ; mas porque renunciou

o governo por algumas razoens particulares, que totalmente

ignoramos. Quem difle que acabara anticipadamente o Priora-

do por óceafiaõ da merte , he certo, que naô teve noticia , de

que elle cinco annos depois de renunciar o emprego, no de

1498 foy Vigário Prior do Convento de Colares : o que conf-

ta do lnftrumento tirado em publica forma da poífe
,
que to-

mou de huma feímaria , da qual lhe fez mercê para o meímo
Convento a Infanta Dona Brites. Do dito lnftrumento, que

foy palTado aos 1 3 de Setembro daquelleanno, já fizemos men-

ção, e he o Xll entre os Documentos defte volume.

514 A occaíiaó, que occorreo para alcançar aquella mer-

cê, foy a feguinte. Logo que deo principio a efte feu Priorado do

Carmo de Lisboa, íuecedeo, que hum Braz Annes,m orador no

lugar da Amora,termo da Villa de Almada, e criado particular da

meíma Infanta, preocupado de ver, que lhe refultaria grande

conveniência, mandou fabricar hum moinho immediato ás mari-

nhas das vaccas
, que pertenciaõ á Capella do Santo Condefta-

vel. Aííim que o zelofo Prior teve noticia da obra , a mandou

cm tempo hábil embargar pelo juízo privativo do Confervador

do feu Convento, onde mofíroua violência, que fe lhe fazia na

perturbação da poí!e,em que o dito Convento cftava das terras,

que lhe foraõ doadas. Pra naquelle tempo noíToJuiz Confer-

vador hum D. Pedro, Commendador de Santa Anna , nomea-

do pelo Papa Nicolao V, mediante hum Breve efpecial, paliado

em Roma no anno de 1436 : e tomando conhecimento da cau-

fa , porque achou bem provada a força , que o dito Braz Annes

fazia aos Religiofos, proferio contra elle humadiffinitivaíen-

tença, na qual mandava, que o tal moinho fedesfízeíTe, e fof-

lem os Religiofos confervados na poííe daquellas terras taó li-

vres , como o Santo Condeftavel lhas deixara.

515 Naô ignoravaõ os Prelados
, que o dito Braz An-

nes era da obrigação , edo patrocínio da Infanta , fenhora da

villa de Almada , e feu Reguengo ; taõ venerada no Reyno, co-

mo
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Sentença, ^ue
alcançamos*

mo may que era de muitos Príncipes, entre os quaesfempre
conciliou mayor refpeito ofeliciffimo D. Manoel , que dalli a
dous annos,no de 149 5 íubio ao throno,e cingio a Coroa da Mo-
narquia Portugueza. Porem o zelo, que tinhaõ dos bens da Co-
munidade, era tanto

, que íem faltarem ás attençoens praticadas
em femelhantes circunítancias, proíeguiraõ a caufa , e com pu-
blicas diligencias procurarão a juítiça do íeu Convento. A In-
fanta, poito que defejava o intereííe dofeu criado, favorecen-
do-o, quanto podia neíh parte, nem por iíTo fe moftrou queixo-
ía dos Prelados ; mas antes com prudência lhe chegou a louvar
o empenho, com que íolicitavaõ para fi o bom êxito do pleito.

Em quanto efte durou
, parecendolhe , que íe poderia eícufar

de fazer alguma demonftraçaó comos mefmos Prelados , efpe-
rou a ultima decifaó do Miniftro. Porém fabendo, que o Con-
vento vencera , e qae por virtude da fentença íe havia de botar

abaixo, e desfaser a obrado moinho, entaô interpoz a fua au-

thoridade, para que fe naò executafte a dita fentença, como o
Prior determinava , mó em prejuízo alheyo, mas em beneficio

da nofTa propriedade.

51o Mandou pois a dita Senhora chamar á íua prefença Empenho drttf

naô íó ao Prior Frey foaÓ Namorado, mas também ao Provin-
f,nta DonaBrw

ciai Frey Rodrigo de Beja, e com a poíTivel efficacia Ihespro-
poz o defejo que tinha defavorecerneftaoccaíiaõa BrazAnnes:
e depois de ufar com elles as attençoens próprias da fua natural

benignidade, alem de outras razoens, com queosperíuadio,
lhes difTe : „ Que fuppofto o dito moinho naõmoer com agua

3, íalgada dos feus efteiros , íenao com agua doce, que vinha

„ das abertas do caminho de Cifimbra, lhes rogava, que
( por

3 , lhe fazerem a ella eíle obfequio ) íufpendeííem a execução

3, da fentença; naÕ permittindo, que o moinho fe derrubaííe;

3 , mas antes concedendolhe
, que a demanda fe houveííe alli por

3, acabada: que pois lhes dava a conhecer a íua vontade notoria-

3 , mente empenhada, e elles eraó os arbitrosda execução, eípera-

3, va que lhe fizeíTem efte gofto , pelo qual fe lhes moftraria taó

3, agradecida, como a toda a íua Religião forafempre afei-

„ coada.

517 NaÕpodendo então os Rei igiofos reíiftir ao empe-
nho, e menos contradizer as razoens da Sereniílima Infanta,lem-

brados do muito
, que a noffa Província lhe era devedora , e per-

íua*
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fuadidos, que era mayor o lucro, que lhes reíultava de confer-

varem a íua graça , do que a perda, que poderiaõter de deixa-

rem o moinho ao feu criado, ambos cederão logo da fua juftiça,

e mofíraraõ, que a efta infinuaçaÕ da fua vontade obedeciaõ co-

mo a inviolável preceito. Afiim o fizeraò com expreíToens taó

gratas áquella Senhora, que dalii em diante (como fe verá na

Hiftoria) nunca fe offereceo dependência da Religião , em que

ella a naõ ferviíle promptamente : de íorte, que ate nas perten-

çoens, que tivemos com o meímo Monarca, applicoutaõ ef-

ficazes diligencias , que fez godo de parecer igualmente interef-

fada. Como íe apreíente caufa fofle própria, mandou pagar to-

das as cuftas dos autos; e naõ aceitando a deíiílencia. q >e os Pre-

lados faziaõ do que tocava ao Convento, a hum , e a outro fez

efpeciaes favores , quando íe lhe oífereceraõ occaíioens de os

executar. Ao Prior Frey Joaõ Namorado, fendo depois Vi-

gário do Convento de Colares, deo para o mefmo Convento a

nova fefmaria, que actualmente poíTue , e perdoou o quarto,

que devia pagar dos frutos das fuás terras, na forma que já fize-

mos mençaÕ. Ao Provincial Frey Rodrigo de Beja patrocinou

para a fundação do noílo Convento da villa da Vidigueira, pe-

lo modo , e com as circunftancias , que em íeu lugar diremos.

518 Renunciou com erTeito o Padre Frey Joaõ Namo-
rado o lugsr de Prior deite Convento, depois de o haver oceu-

pado hum anno incompleto. Entrou a fubftituilo outro Reli-

Prior XV. gíofo naõ menos benemérito ,
qual foy o Padre Bacharel Frey

tn NunoícTií Nuno de Almeida, o decimo quinto na ferie deftes Prelados.

aieid»- Começou a governar com grande acerto no anno de 1494 , e

com igual felicidade deo fim ao emprego junto comjo Provincial

no anno de j 497. No tempo deites Prelados os Conventos fe

confervaraõ em pa2 , e os Religiofos viverão com edificação

dos Fieis. Naõ deixaremos em filencio a íeguinte noticia ; por-

que ainda que pareça menos precifa pelo que he em fi ; fempre

fe faz neceíTaria pelo que reípeita aos adminiftradores das ren-

das defte Convento deLísboa.

Aforamanto do 5 *9 ^) ^it0 ^VlOY ^teY ^Utl° ^ Almeida COm OS ^^ l"

EftcirodaAwo- gíoíos deputados para o tal miniflerio sforaraÕ a hum Joaõ
da Rocha o Efteiro ,

que fica da parte do lugar da Amora ( cha-

mado vulgarmente o porto da Rapoza)com feu íalgado, chãos,

abras, e terras
,
para que elle podelíe fazer , onde melhor lhe pa-

recei-
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Côícqoftiííaí da
dito ifcramcn.

receíTe, huns moinhos com quatro moendas, com a obrigação de

pagar de foro ao meímo Convento em cada hum anno por ca-

da numa das moendas doze alqueires de trigo da terra: e con-

vieraò.em que os ditos moinhos feriaó acabados dentro em dous

annos depois de feita a Eícritura do tal aforamento , que íó te-

ria vigor por dous quinze annos : e que depois de feitos, no ca-

io que fe vendeíTem,pagariaõ de laudemio íó a quarentena. Com
eftas condiçoens fe celebrou aquelle contrato. Entenderão en-

tão os ditos Rei igioíos , que haviaõ obrado coufa muito útil;

porém veyo depois o tempo a defcobrir , que o dito aforamento

naõ fora acertado pelas coníequencias, que conflaõ de huma
memoria antiga do noílo Cartório , que mais nos excitou a fa-

zelas patentes.

520 Aconteceo pois que o ditoJoão da Rocha vendeo

os taes moinhos a hum D. Gonçalo Coutinho, de quem os

herdou hum feu filho. Por morte deíle ficarão a íua mulher, a

qual por feu falecimento os vinculou, obrigou , e deo aosRe-

ligiofos do Convento de S. Domingos de Azeitão com o en-

cargo de duas MiíTas quotidianas , e com a penfaõ de pagarem a

efte Convento o mefmo foro
,
que até alli fempre recebera por

conta dos taes moinhos. Porém no íeu teftamento nao declarou,

que eftes íe achavaô já vinculados á Capella do Santo Condeí-

tavel. Tomarão com efTeito aquelles Religiofos poííe, e co-

meçarão a receber a rendados moinhos: do que íabendo os nof-

fos Prelados , aíTim o Provincial , que era nefle tempo o Padre

Fr. Bento Bom, como o Prior Frey SebaftiaÕ de Fontes, occu-

pando terceira vez efte lugar pelo anno de 1 548, mandarão ao

Procurador mayor da Provinda Frey Lopo do Alemo, que déf-

fe hum libello contra os ditos Religiofos Dominicanos, por fe

acharem intruzos , e eftarem desfrutando a propriedade, que nao

era fua. Durou a demanda alguns tempos , até que tivemos a

noífo favor a fentença , em virtude da qual foraó elles removi-

dos da pcíTe a&ual , que haviaõ adquirido, e foy novamente da-

da aos Religiofos defte Convento do Carmo de Lisboa,que dos AicançSmoí

ditos moinhos eraó verdadeiros fenhores. Nefta occaíí ao o amor lcntensa-

prefcindio da juftiça; porque de tal modo huma , e outra Re-
ligião defendeo a caufa , que ficou intacta a reciproca , e bem
cftabelecida amifade, que notoriamente prevalece entre am-

bas.
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521 O que fez a efte Provinciaíado mais memorável

foy a fundação
(
em que acima tocamos ) do noíío famoío Con-

vento da Vidigueira, que neííe tempo ie começou a edificar,

fendo o Padre Preíentado Fr. Rodrigo de Beja o que confe-

guio a gloria de lhe lançar os primeiros fundamentos. Mas
porque as obras durarão nos annos do governo dos dous Pro vin-

ciaes feguintes, neíle cafo, por naõ interrompermos as outras

acçoens dos taes Prelados , viílo que também concorrerão para

aqueíla fabrica fagrada, concluiremos primeiro os outros íuc-

ceiTos da Província, feguindo aChronologia dos tempos, e de-

pois faremos de todo o Convento daquella villa huma diílinta

memoria.

522 Florecia entaõ neíte Convento de Lisboa o iníígne

Padre Meílre Fr. Gonçalo Fialho, de quem havemos de refe-

rir, em lugar mais próprio , as fuás grandes prerogativas , pof-

to que neííe tempo tinha fó a graduação de Preíentado. Aeíle

doutifíimo Varaô mandou o Reverendiííimo Geral
, que ainda

prefidia na Ordem , o Padre Meftre Frey Poncio Raynaudo ,

humâ patente de feu Vigário Geral nefte Reyno ; querendo

com ella juntamente condeccrarlhe a peíToa, e darlhe jurifdi-

çaõ para alguns calos mayores , que dependiao de íemelhante

providencia. Lida a patente em Capitulo, foy com fincero ani-

mo dos Prelados bem aceita , e elle ficou reconhecido dos fub-

ditos , quejá o veneravaõ pelos íeus merecimentos, e agora lhe

rendiaô obediência pelo novo caracler.

523 No anno de 1497 acabarão o feu governo o Provin-

cial , e também o Prior defie Convento : eporcaufas, que to-

talmente íe ignoraÕ , naõ fe elegeo Provincial na Província por

tempo de cinco annos, que tantos fe contaõatéode 1502. O
que íabemos he, que o Preíentado Fr. Gonçalo Fialho foy con-

tinuando no governo da dita Província com o titulo de Vigário.

Naquelle anno de 1497 fe fez eleição de Prior defle Convento,

para fuccelfor do que então acabara o lugar, efahioo Padre

Meftre FreyJoaÕde Santa Maria
, que fora depofto do Provin-

ciaíado ( como acima diíTemos) no anno de 1489; dando-fe

neita acenada promoção huma fuffkiente prova para nos per-

íuadirmos, deque o Viíitador ( como já iníinuamos ) naõ pro-

cedera contra elle por lhe achar defeitos peífoaes. Veyo o dito

Padre Meílre Fr. Joaõ de Santa Maria a íer na Ordem dos Prio-

res
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res &20fÍG e governando o íeu Convento dous annos
, que fe

terminarão no de 1499, nellesnaõ achamos haver acontecido
couíanotavel. Nem podemos defcobrir o motivo, porqueinfli-
tuindo-fe Provincial para efta Província na Congregação geral
do anno antecedente , celebrada no Convento deNimes da
Provincia de Narbona

, que foy ( como he confiante) aos 3 de
Junho de 1498 ; naõ chegou a exercitar o íeu emprego

, por-
que nos três annos feguintes ( fegundo fica declarado ) durou a
Vigairaria daquelle infigne Prelado.

524 No dito anno de 14990CCUPOU o lugar de Prior
deíle Convento o mefmoPrefentado Fr. Gonçalo Fialho, que
foy o X Vil , e teveeíle cargo juntamente com os outros no fe-

gninte triennio , que fe completou no íobredito anno de 1502.
Do feu tempo naÓ ficarão memorias , nem occorre coufa digna
de referirmos. Nos nove annos do governo daquelles Prelados,

e do Vigário Provincial falecerão na Provincia 19 Religioíbs.

Os mais famofos foraõ os Padres Frey Rodrigo Velho, Fr. Pe-
dro Carvalho , FreyJoaõ Machado , Frey Lourenço Dias, Fr.

António Namorado, e Fr. Pedro de Moura, fendo o ultimo dos
que entrarão neíle numero o Padre Bacharel Fr. Nuno de
Almeida , Prior XV, que ( como acima diífemos ) havia acaba,

do o feu governo no anno de 1497 •' e poft° que nem deite,

nem dos outros nomeados nos ficarão individuadas as preroga-
tivas ; com tudo fabemos, que entre os do feu tempo fe diftin-

guiraõ pela ventagem das íciencias, e obíervancia das virtudes.

Na8 fe elegi*

Provincial»

I4?5>

PrhrXVIÍ
O P, Pre (cotado

Sr. GoiicaloEife-

Iho.

i* ReHgiafeg

falecidos.

infra. a, jit

1

CAPITULO VI.

Do Provincialado do Padre Meftre FrJeronymo de Santa Maria.

525 "^ Rocedeo-fe a Capitulo neíle Convento deB^ Lisboa no anno já referido de 1502 , por

JL determinação do nofTo Reverendiffimo Pa-

dre Geral Frey Poncio Raynaudo, pouco antes de acabar a vi-

da , que foy muiro necefTaria para o bem , e augmento da Reli-

gião, pelo notório zelo , com que fempre fe oppoz aos que lhe

perturbavaõ a paz. Grande foy ogofto, que deita acçaõreful- * 5°2«
tou aos noflos Religiofos , naõ porque o Prelado prefente
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houvefle cahido no íeu defagrado ; mas por verem que ao fu-

turo faziaõ por eleição. Votando pois no Padre Meftre Frey

Jeronymo de Santa Maria, fahio eleito Provincial, e foy o XI.

da Província. Houve quem o quiz confundir com o Virtucíiífi-

mo Padre Meftre Fr. Jeronymo de Brito , de quem faremos em
feu lugar diftinta memoria. Nafceo a equivocaçaô de acharem o

nome deftenovo Prelado eícrito fem cognome.ecomoo Padre

Meftre Fr. Jeronymo de Brito foy taÕ famofo na Província, fe en-

tendeo (fem outro abono mais que os feus relevantes merecimen-

tos) queclle fora neftaoccafiaõ eleito Provincial. Porém toda a

duvida fe diffolve facilmente,naõ íó porque o Catalogo mais cer-

to,que ha nefte Convento dec! ara, que o Provincial íe chamava,

como acima dizemos ; mas porqke vifto o livro antigo das pro-

fiíToens,nelle íe acha que o Padre Medre Frey Jeronymo de Bri-

to profelTara aos 6 de Novembro de 1 5 5 8 ; e he certo, que hou-

ve na Provincia , e floreceo naqueíle tempo o Padre Meftre Fr.

Jeronymo de Santa Maria, fogeito, que pelos feus predicados

fe fez digno de tao honorifico emprego.

526 Na meíma occaíiaó de Capitulo fahio eleito Prior

defte Convento de Lisboa o Padre Prefentado Fr. Sebaftia6

dos Anjos, doqualnaô alcançamos noticia alguma, que pof-

famos referir. Foy o XVI II em numero , e naõ chegou a com-

pletar hum anno de governo; porque com a vida acabou a fua

oceupaçaõ. Entrou a fubftituirlhe o lugar, e continuou até o

fim do governo do Provincial, eleito Prior o Padre Bacharel Fr.

João Galego, o XIX dos Prelados locaes defte Convento , Va-

rão muitas vezes nomeado em várias Efcrimrasdaquelle tempo;

porém delle íó nos confia fer dotado de grande engenho, c fa-

zer fe conhecido peia fua literatura. Durou o prefente Provin-

cialado três annos, que fe contarão deíde o de 1502 até o de

1505. E fendo que no de 1503 fe celebrou o Capitulo Geral

de Placencia , em que fahio eleito Geral da Ordem o Reveren-

dilfímo Padre Meftre Fr. Pedro TerraíTe; nelle fe mandou, que

o Provincial defta Provincia continuaífe o íeu governo, o que

com effeito executou com applaufo univerfal dos domeílicos, e

dos eftranhos; porque a todos eraõ notórios os feus acertos.

527 No feu tempo naÒ aconteceo na Provincia coufa

notável. Só nos confta, que fe mandou intimar hum Decreto,

em que fe impunhaõ gravilfimas penas aos Religiofos, que re-

cor-
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recorrerem aos Príncipes íenhores , e a quaefquer peíloas,
que naõ foílem do corpo da Religião, revelando-Ihesos fegre-
dos, que eraò occultos dentro dos clauftros, e referindolhes in-
famas contra os íeus Superiores : e fe publicou

, queaííim efta,
como as outras ieío!uçoens do dito Capitulo geral íeobíervaf-
íem inteiramenre na Província

, por ferem conformes a boa ob-
fervancia, que nella deíejavaõ coníervar. Naõ transcrevemos
o tal Decreto ; porque a íua íubftancia fe contém nas Conftitui-
çoens da Ordem

, que faó commuas a toda a Religião : e nin-
guém ignora, que efta Leyfeeftabeleceo para fecaftigar com
rigor aos íeus transgreíTores.

528 Falecerão nefte triennio onze Religiofos , e alguns
muito eílimados pelas virtudes, e empregos da Ordem. Opri*.
meiro foy o Prior , em que acima falíamos , Fr. Sebaftiaõ dos
A njos. Também acabou a vida o Padre Meftre Fr.Joaõ de San-
ta Maria, que duas vezes fora Prior deite Convento , e noan-
node 1489 Provincial : memorável pela reíignaçaõ, que íem-
preteve nos trabalhos , fem haver algum baftante a lhe contraf-
tar a firmeza do feu magnânimo coração. Faleceo mais o famo-
fo Padre Frey Gomes Rapofo, Prior que foy defte Convento
no anno de 1482, de quem acima referimos algumas virtudes,
que lhe adquirirão a boa opinião, em que ficou o feu nome fem-
pre durável entre os outros daquelles Veneráveis Religiofos,
que nos deixarão exemplos para a imitação. Fizeraõ-fe igual-
mente dignos de memoria os reformados Padres Fr. António
JMofinho, Frey Gonçalo de Chrifto, e Frey Pedro de Távo-
ra; cite, que fobre outros predicados teve a qualidade do illuf-

tre fangue , que lhe manou dos feus progenitores Chefes def-
te appellido

; e os dous
, que pela exacta obíervancia da Regra,

Confêituiçoens , e Dlredorios da Religião, fe deraõ a conhecer,
e a eftimarna Província por fingulares. Fizeraõ muitos ferviços
a Deos , retirados da communicaçaõ dos feculares, com os
quaes unicamente tratavaõ para os utilizar com alguns coníe-
Jhos, naõ fó no Sacramento da Penitencia;:mas também nos púl-
pitos, e quando eraó particularmente coníultados. Por meyo dei-
tas, ede outras boas obras, queReligiofamente exercitarão, crê
a piedade humana, que por efte meyo vieraô a confeguir na mor*
tehumditoíofim.

11. Religiofos

fílesidos.
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Religicfo o elevarão ás Prelaíias mais autho-

rifadas da Provinda , he precifo, quefallemoscomdiftinçao,

dando primeiro a ler as fuás mais notáveis acçoens, e fazendo

depois menção dos fucceílos do íeu Provincialado. Deixare-

mos as circunftancias da íua morte para as expendermos no anno

de 1 523 ,
que foy o do feu felice traníno : e agora faremos me-

moria daquellas acçoens , cuja noticia fe coníervao em alguns

eícritos
,
pofto que com diminuição notável em muitas couías

eíTenciaes, que defejavamos íaber, e nao confeguimos defeo-

brir.

§. 1.

Compendio da vida defte Venerável Provincial.

530 "^T Afceo o famofo Padre Frey Joa6 de Santa

JJNI ANNA nefta Cidade de Lisboa , de proge-

nitores nobres
;
pofto que naõ conftaó diftintamente os nomes

delles ; porque a fim de fe efquecer de tudo o que era do mun-

do 5nelle também deixou o appeliido da honrada família, de que

fora deícendente. Por efpecial vocação renunciou as liberdades

do feculo requerendo facrificar-fe a Deos mediante o Eftado Re-

ligioío , elegeo fer filho da particular adopção da May de Deos

na Ordem Carmelitana , por lhe fer dedicada. Recebeo com
erTeito o noflb habito , e profeííou nefíe Convento pátrio , on-

de nos poucos annos , que então contava de idade começou a

dar muitos exemplos de virtude fólida. Florecia no mefmo

Convento aquelle fanto Varaõ ,
que já nomeámos, Frey Conf-

tantino Pereyra, pay cfpiritual de muitos fervosde Deos ,
que

deíejavaõ caminhar para o Ceo pela íegura eftrada da mayor

per-
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perfeiça6,e cuidando em fazerfe do numero dos que lhe feguiao
as doutrinas, o tomou por Teu Diredor. Sem ja mais bufcar ou-
tros documentos para regular os progreflbs da vida, governou
íempre a íuaconciencia pelos didamesde taó provado Meftre,
que io por morte deixou de lhe adminiftrar fauda veis exemplos.

531 :
Sendo infígne Latino, naõ fe entregou ao eftudô

das fciencias
, que dentro dos clauftros exaltaô aos feus profef-

iores : efez por fe authoriíar mais pela pratica das virtudes, do
que pela graduação nas Faculdades, em que pela fua rara capaci-
dade poderia fahir eminente. Prefumem alguns, que deixara
de íeguir os eftudos mayores, por falta do fubíidio necelTario pa-
ra a fua confervaçaõ nas Univerfidades publicas, ondeefta Pro-
víncia

(
por Ley exprefta ) coftumava afíiftir com as deípezas

neceíTarias a muitos dos feus filhos. Porém confideradaa pro-
vidência , que já naquelle tempo havia a reípeito dos eftudos
nefte Convento, naó fe deve admittir aquellaconjeóhira; por-
que he certo , que então floreciaõ os Doutores mandados ás di-
tas Univerfidades nos primeiros annos da inftituiçaõ da Pro-
víncia : e como depois de recolhidos, enfinavaõ as feiencias
próprias da nofla profilTaõ, aífim aos domefticos, como a mui-
tos eftranhos

, que vinhaõ ás noíTas aulas, entre elles teriao
devido lugar o Padre Frey João de Santa ANNA , íeporefte
caminho quizeífe alcançar eftimaçoens no Mundo , e augmen-
tos na Religião. O que o di vertio defla diligencia foy a fumma
applicaçaò que teve aos exercidos efpirituaes, julgando, que
a arte de amar , e de viver continuamente unido com Deos lhe
era mais útil, do que o conhecimento das coufasnaturaes, ou a
efpeculaçaó das matérias

, que immediatamence naõ conduzem
paraafaude da alma.

532 Aflim fe verifica
; porque logo que fe ordenou de

Sacerdote, deixando a Corte , e com ella tudo o que o poderia
divertir da fua continua oração , acompanhou ( como já infi-

nuamos
) ao feu Direótor, e com e-Ile viveo quafi folitario , pri-

meiro no Cafal da Torre , onde fó havia afpereza; e depois na
Ermida da Senhora Santa ANNA de Colares, quando o lu-
gar, onde agora temos o Convento , era totalmente deferto.
Grande foy o gofto que fempre teve de habitar nefte fitio, por
fer dedicado àquella gloriofa Santa Matrona, a quem profeflbu
taõ obfequiofa devoção, que ate fe honrou com o feu nome,

to*
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tomando-o para lhe fubftkuir o appellido peíloal, que deíefti-

mara. Mas porque a íua virtude era manifefta, e os Prelados fe

precifavaõ a fervir do (eu preftimo em dependências, que íó que-

riaó fiar dafua provada capacidade 5 fuccedeo que de huma, e

outra parte o chamarão diftintas vezes , e em todas obedeceo;

por faber que efte na preíença deDeos he o mayor dos facrifi-

533 Muito fe admiravao todos de verem o leu continuo

recolhimento. Fora dos aclos da Communidade , e das occa-

íioens, em quenaó fe devia efcufar de ouvir aos ditos Prelados,

todo o mais tempo gaftava na meditação da vida deJESU

Chrifto, difcorrcndo em cada hum dos dias da Semana em dife-

rente Paflb da fua Paixão. E tal era o fervor com que fe

empregava na ponderação daquelles altiíTimos Myfterios, que

fefaziaó perceptíveis os feus femimentos; porque em íemelhan-

tes occafioens derramava copiofas lagrimas. Caftigava conti-

nuamente o corpo com afperas penitencias. Os feus jejuns eraó

de tal modo frequentes ,
que os de pao , e agua já fe naô podiaò

contar, e os ordinários chegavaô a fer quotidianos. Santamen-

te inimigo contra o mefmo corpo, defcarregava íobreelletaõ

pezados golpes das difciplinas, que fempre o trazia laftimado:

e íobre as dores , que as feveras penitencias lhe caufavaõ, tinha

outras mortificaçoens taó exceífivas, que muitas vezes era pre-

cifo, que o Meftre do feu eípirito , ou lhas moderafle, ou total-

mente lhas impedifle.

534 Por amor de Deos obrava tudo o que fe lhe pedia,

ainda que de o fazer fe lhe feguiíTe intolerável trabalho. Ao feu

próximo fervia com pontualidade tanta , que naô dependia de

outras provas para dar a conhecer a fua ardente caridade. E

fendo que o devoto Padre Frey Conftantino Pereira paííou def-

ta para melhor vida , ficando elle muito na flor dos íeus annos,

nem por ilíb deixou de confervar os di&ames da primeira edu-

cação: de forte, que de pouca idade foy feu fucceffor na Vigai-

raria do Convento de Colares, pofto que entaó era Hoípicio.

He porém de advertir, que naô entrou neíla occupaçaõ ímme-

diatamente depois da morte daquelle fantoVaraõ, porque já

diííemos, que lhe fubftituira no emprego o Padre Frey Pedro de

Chellas, fegundo confta das memorias do mefmo Convento;

mas fim depois defte Vigário, do qual fe faz menção no Auto
da
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dapoíTe,quejá allegamos.Nomefmotempoem que o Hofpicio
t {teve a íeu cargo, começarão as obras do novo edifício a mof-
trar grande adiantamento : e o Venerável Padre o erigia com
tanto zelo, que até depois de acabar a íua occupaçaõ, quando aí-

fiftia habitualmente em Lisboa, vifitava com frequência a dita

Capella, conílituindo-fe entaõ procurador das taes obras , das

quaes, por nomeação do Re verendiífrmo Padre Geral Fr. Pe-
dro TerraíTe (ccmojádiílemos ) veyoa íer perpetuo fuperin-

tendente.

535 Já a fua virtude era taÕ notória, que ci iao nella até

os menos pios, e naoduvidavaõdeaconfeíTar os mais eícrupu-
lofos. Também ao Paço chegou a noticia das fuás rigorofas

penitencias: e alli começou a fer taõ venerado
, que os Princi-

pes por confiarem nos íeus merecimentos, íeencõmendavaó
nas fuás oraçoens, quando pertendiaõ do Ceo alguns particu-

lares benefícios. ElRey D. Manoel, que no anno de 1495 em-
punhou o Sceptro deita Monarquia, foy o que fez da fua exem-
plariílima obfervancia. mayor conceito: de tal modo, que cele-

fcrando-fe Capitulo em Mayo de 1505 nefte Convento , che-
gou a iníinuar aos Gremiaes, que para íerviço de Deos, e utili-

dade da Religião era conveniente, queelegeíTemao Padre Fr.

João de Santa ANNA Provincial; que naó obítante lhe faltar o
ornamento das letras, as virtudes o habilita vaÔ para qualquer
empi ego. Prevalecendo pois a vontade do Soberano (poílo que
fem violência da liberdade neceííaria em femelhantecaío ) fa-

hio aquelle iníinuado Padre eleito Provincial : eoccorreraó na
prefente occaííaó circunftancias taõ admiráveis, que fe chegou a
entender, que Deos favorecia eílé faclo; de forte, que os Re-
ligiofos de graduação, a quem a Prelafía nefta conjun&ura fe jul-

gava pertencer, cederão voluntariamente em obfequio naõ fó

do Monarca empenhado, mas do mefmo Padre Fr.JoaÒ de San-
ta ANNA, que á imitação dos Santos defprefadores das digni-

dades, fugia das que o bufcavaó; e fó aceitou o Provincialado,
porque lho naó confentiraõ rejeitar.

536 No feu governo exercitou acçoens taõ próprias de
verdadeiro Prelado , que em muitas ferve ainda hoje de mo-
delo aos fuccefJbres. Elle foy o inventor da edificativa ac-
ção de fervir o Provincial pefibalmente á meia no Refeitório
tm certos dias, comendo, depois que acaba a Gommunidade* E
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aííim e$e, como em outros exercidos humildes foy taoíingular,

que a todos compungia. Da perfeita obfervancia das Leys da

Religião foy taõ zelofo
,
que em beneficio dosfubditos menos

peritos na Latinidade , para que todos as podeífem guardar com
melhor inteiligencia,traduzionalingua materna as Conftitui-

çoens da Ordem. O mefmo fez ao Ceremonial antigo
, para que

ninguém allegaíTe ignorância ms faltas,que contra eJle commec-
teile ; fazendo-fe taõ declaradamente Defenfor dos Ritos par-

ticulares do noílb ufo
,
que por nenhum motivo , nem fuperior

refpeito declinava da lua devida execução. Huns , e outros ef-

critos fe liaõ na Communidade em dias determinados, para que
defta maneira tiveíTem delles noticia os quenaõ foliem curio-

fos de os eftudar. Do dito Ceremonial tfaduzido ainda vimos
huma cópia manuferita com alguns termos próprios do noflo

idioma naquelle tempo. Por efta ultima obra mereceo applau-

fo , e fcy o feu nome pofto no catalogo dos Efcritores da Or-
dem.

537 Notável foy a fua providencia com os Conventos da
Província , e digna de louvor a vigilância, com que os guarda-

va , e defendia de tudo o que no efpiritual, e temporal lhe pode-
ria caufar prejuizo. Ao Convento de Colares fez a nova doa-
ção , que fica expendida , do cafal da Torre para o feu patri-

mónio, e já diíTemos, queelle fora o que alcançou do Reveren-
diílíroo Padre Geral a confirmação déíTa graça. Ao Convento
da Vidigueira, que ainda no feu tempo fe edificava, acodio com
os íubíidios, que em feu lugar íe haô de referir. Teve a felicida-

de, de que fendo o feu governo taõ dilatado, nunca entre os Re-
Jigioíos aconteceo occaíiaõ de diícordias , nem os Conventos
nos feus interefíes experimentarão o mais leve detrimento,- por-

que elle, como delvelado Paftor, íemprecom os olhos aber-

tos fobre os diílintos rebanhos do Carmelo Portuguez , em ca-
da hum dos apriícos dos feus clauítros expunha a vida por de-

fendellos; e naÕ cedia ao mayor poder, quando lhe era precifo

punir pelos feus privilégios, efegurar-lhesasifençoens.

5 38 Taõ msnifeftos eraõ os acertos defte bom Prelado,

e andavaõ de tal modo fabidos os favores delRey feitos a elle,

e por fua caufa aos noííos Conventos, que chegíndo o quin-
to anno do íeu governo , e querendo largalo , naõ !he foy pof-
íivel. Succedeo pois, que nefle anno de 15 10, celebrando-fe

, em
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em Nápoles Congregação Geral , em que prefídio o noffo Re-
verendiííimo Frey Pedro Terrafíe no oitavo anno do feu Gene-
ralaco

; e havendo o noíío Provincial rogado que lhe mandaíTe
XucceíTor , ou commiflaõ para íe proceder o Capitulo , o naó
confeguio. Verdade he , que a dita Congregação deixou
ao arbítrio do Reverendiííimo Padre Geral a nomeação do
novo Provincial para a noífa Província : porém naõ obftante
a repugnância, que achava no Padre Frey Joaõ de Santa ANNA
para continuar no emprego , attendendó naô fó ao gofto, que
dava ao noífo Monarca, mas também ao beneficio, que fazia
aos Conventos da dita Província, nomeou ao mefmo antigo
Provincial, para que feconfervaíTe no emprego. Obedeceoo
fervo de Deos ; mas naõ deíiílio do empenho de dar fim á oc-
cupaçao, com diligencias mayores , applicadas por diíFerentes

meyos.

539 Faleceo no anno íeguinte aquelíe Reverendiííimo
Geral :e vendo o noíTo Provincial, que no anno de 1 5 1 3 fe con-
vocava a Capitulo em Roma para íe eleger o novo Príncipe da
Religião, também fe prevenio com huma renuncia, quejmandou
appreíentar ao mefmo Capitulo Geral , para que no cafo , que
por algum empenho fuperior o quizeíTe confervar na Pre-
lada, naô tivefle lugar aquella prorogaçaõ, que na preíente
circunílancia naó poderia eíFeituar-fe. Celebrou-íe com effeita
o dito Capitulo no Convento de Saô Martinho inMontibus de
Roma,preíidindoo Eminentiííimo Cardeal Segifmundo Gonza-
ga noffo Proteclor. Sahio eleito Geral no dia 22 de Mayo do di-
to anno o Reverendiííimo Padre MeftreBautifta Mantuano,ap-
plaudido pelas letras , venerado pelas virtudes : e confiando na
prefença dos illuftres Padres do Gremio,por huma parte a renun-
cia do novo Prelado, bem fundada nos muitos annos, que con-
tava deidade, e nos oito, que havia já prelidido na Província

3

;
e por outra parte as fupplicas dos fubditos exaggerada na preci-
faô , que havia da fua capacidade , favorecida do agrado del-
Reyj mandarão, que nefta Província fe procedeíTe logo a Ca-
pitulo, até o qual teria o Provincial prefentea mefma juriídiçaõ,

e que a refpeito do Prelado futuro, o eíegeíTem á íua von-
tade os mefmos, que depois lhe haviaõde obedecer.

540 Convocando- fe pois a Capitulo nefte Convento de
Lisboa, aconteceo hum caíofem exemplo, e nunca imitado
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na Província; porque fahio reeleito Provincial o mefmo, que

deo occafiaõ ao Capitulo , a fim de íe eximir do governo. Én-

taÓ fe perfuadio aquettevirtuofo Padre, que Deos aííim o de-

terminava, e que os Religioíos, que o defejavaõ, proeediaõ fin-

ceramente: em cujas circunftancias , contando de idade naquel-

le tempo mais de oitenta annos , íbgeitou os hombros ao pezo

da Prelafia eom os olhos no Ceo, donde eíperava que o mefmo

Deos lhe mandafTe o alivio, que tanto appetecia. Affirma-fe,

que EIRey D. Manoel lhe procurara a confervaçao, que de-

pois teve no mefmo Provincialado : e fó por efte modo poderia

permanecer os nove annos, que depois exercitou efte emprego;

porque refolvendo-fe no meímo Capitulo Geral, quedailiem

diante os Provinciaes naô ti veíiem mais de féis annos de gover-

no; e havendo hum Decreto ,ou Conftituiçao do Papa Leaõ X
paíTadaaos22 de Mayodei5i7, para que o governo dos ditos

Provinciaes naô excedeíle o tempo de três annos, he certo, que

o memorável Padre FreyJoaõ de Santa ANNA , fem efpecial

derogaç/aô delia Ley, nao exercitaria naquelle tempo os ditos

nove annos de governo continuado, que fe terminarão no de

1522. Veyo pois a acabar o tempo da Prelafia noanno feguinte

ao da morte delRey D. Manoel, que aconteceo no de 1521;

dando-fe bem a conhecer , que efte inclyto Monarca, em quanto

lhe durou a vida, confervou aquelle Prelado no lugar, onde com

a íuainfinuaçaoo collocara.

§. II.

t>à-je noticia dos Prelados Locaes defie Convento , que exifiiraO)

e dos jucceffos notáveis* que acontecerão no tempo defie

Provincialado.

541» TWT A occafiaò defte mefmo Capitulo íahioelei-

i.\l to Prior defte Convento de Lisboa o Padre

Prefentado Fr. Gonçalo Fialho , fendo fegunda vez chamado

para o dito emprego, que da primeira vez começou a exercitar

no anno de 1499. Teve agora o vigefimo lugar no Catalogo

dos taes Prelados. Governou com os acertos , que delle íe ef-

perava , cinco annos, que fe contarão até o de 1510; tempo,

em que o Padre Provincial devia acabar de fer Prelado mayor.

Mas como ( fegundo o que acima diflemos ) foy novamente

conftituido no emprego, íahio então eleito Prior do dito Con-
"

vento



Tomo II. Parte III. 301
vento de Lisboa o authorifadiíTimo Padre Prefentado Fr. Chrif-
tovaõ Moniz , de quem naô individuamos agora as memorias,
porque as refervamos para lugar mais competente

, qual he o do
feu Frovincialado. Foy o vigefimo primeiro em numero a ref-
peito dos outros Priores. Já naquelie tempo os feus mereci-
mentos o habilitavao para os cargos: e neftes da Religião fe

deo a conhecer benemérito da dignidade Epifcopal, que lhe foy
conferida comasnobres circunftancias , que então lhe engran-
decerão a peíToa , eagora lhe eternizaõ a memoria.

542 Logo que entrarão no governo o Provincial, eo
Prior Frey Gonçalo Fialho, no mefmo anno de.1505 vence-
rão o grande pleito, que efte Convento de Lisboa teve com
Duarte Brandão, de quem no Tomol. da noíTa Hiftoria falía-

mos
, Fidalgo da cafa delRey, e Senhor da villa de Buarcos* E

porque efta noticia involve particularidade notável, que deve
íer lembrada, naô he razaõ queà deixemos em filencio. Havia
o dito Cavalhero aforado para fia efte Convento o Moinho de
Corroyos, do qual acima falíamos, com apeoíaò de nove moyos
detrigo,que lhe pagaria em cada hum annovE faltando a efta con-
dição

, com grande detrimento da Communidadeí prejudicada
naquella diminuição da fua renda, foyprecifo, queporjuftiça
fe lhe tiraííe o dito moinho; para o que moftrouo Conventoa
nulíidade , que houve no contrato

; porque o Santo Condefta-
vel deixara o dito moinho para feu património com a declara-

ção , de que nunca feria aforado a peíToa alguma defefa em Di-
reito ,e com as qualidades, que íe provavaÒ no dito Duarte
Brandão, o qual era na realidade peíToa poderofa , e de prova-
da nobreza; predicados , que fendo os mais honoríficos para as

eftimaçoens do Mundo , fó para celebrar validamente o tal con-
trato lhe ferviraÕ de impedimento.

S43 Confeguida com eífeito pela noíla parte fentença
no Juízo das Capellas, fe meteo efte Convento novamente de
poífe do tal moinho, que achou damnificado, e fezconíidera-

vel deípeza na fua reedificaçaõ. Conhecendo enta6 os Prela-

dos por experiência o grande prejuizo, que o Convento re-

cebia de íemelhantes aforamentos ; naõ fó pelas ruínas, que fo-

brevinhaõ ao edifício, mas pelas vexaçoens , e violências, que
refpeitavaõ aos Religiofos ; excitados do heróico zelo que ti-

nhaó dos bens do dito Convento, foliciuraõ oppprtuno remédio

pa-
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para que os feus fucceíTores em nenhum tempo houveíTem mais

de aforar o dito moinho. O mais prompto que lhes occorreo, foy

pedirem ao Papa Júlio II ,
que nefle tempo governava a Igreja

deDeos, hum Breve, pelo qual prohibiííe debaixo de graves

penas aos ditos Prelados o aforarem o dito moinho a pefloas de

diftinçaõ , vifto fer efta a ultima vontade, de quem o doara : o

que ouvido de Sua Santidade, paílou o dito Breve no anno de

1507, do qual damos a ler huma cópia entre os documentos , e

aqui o tranfcreveremos traduzido na língua materna pelotheor

íeguinte.

544 3) T Ulio Papa. Aos amados filhos Carmelitas fau-

,, I de, e Apoftolica benção. Por quanto pela vof-
**

j, ía parte nos foy expofto , que o Conde cha-

„ mado Nuno Alvares Pereira , além de fundar o voíTo Con-

„ vento de Noíla Senhora do Carmo da Cidade de Lisboa ,

„ deixou para fuftentovoflò hum certo moinho , que eftá no

„ termo de huma villa , cujo nome he Almada, do Arcebifpa-

„ do de Lisboa, com condição, que o tal moinho nunca feria

„ aforado a peíToas poderoías. E por quanto correndo o tempo,

„ os Religioíos do dito Convento o aforarão , e alienarão a cer-

„ tas pefloas nobres, e poderoías contra a vontade , e mandado

5 , do dito Conde , de que refultaraõ grandes damnos ao dito

„ Convento , aííim nas injurias dos Religioíos, como na perda

3 , da fazenda. E inclinados á voíla petição, mandamos a vós , e

„ aos Prelados, que ao diante forem do dito Convento de

j, Noíla Senhora do Carmo de Lisboa , de qualquer gráo,

3 , ou condição que forem, que de hoje emdiante naô poíTaó

j, aforar, nem alienar debaixo de qualquer pretexto , ou titulo

„que for, o dito moinho ás taes peíToas nobres , e poderofas

3i prohibidaspelo Direito , e pelo dito Conde : o que vosman-

„ damos com pena de excommunhao latafententia , aííim aos

3 ,
que o aforarem , e alienarem , como também aos que o rece-

„berem aforado, e alienado: o que entendemos ipfofaão,e

„fem nenhuma outra declaração. Da qual excommunhao naõ

„ poderão fer abfolutos , fenaó pelos Romanos Pontífices,

,, excepto no artigo da morte , dando primeiro a fatisfaçaõ de-

,, vida. De mais do que mandamos pelas prefentes letras
, que

„ os ditos aforamentos, e alienaçoens, que nos ditos moinhos fe

„ fizerem , íejaõ inválidos , nulíos , e de nenhum vigor ainda

«que



mo.

*to zelo nefU
partCj

5 ,que fejao feitos com ignorancia,oucom fciencia.Dado emRo-
„ ma no Palácio de S. Fedro, debaixo do final do Pefcadorem
.„ osto dias deOutubro,eno quarto anno do noíío Pontificado.

545 Todas eftas coufas eraõ patentes a EIRey, que ««ojtiieTó.
amava muito ao Provincial

, e para tudo o que cediaem utilida- £"Sde,amm dos Conventos em particular , como geralmente da
Província, concorria, quando o meímo Prelado o oceupa-
va. E como lhe pareceo mal, queos Religioíospormeyode
aforamentos alienaííem os taes moinhos, havendo-os o Santo
Condeílaveí deixado para património do Convento de Lisboa;
informado também dos damnos, que eftemefmo Convento rei
cebera do aforamento feito a Duarte Brandão, em cujo poder,
naõfó o moinho, mas as fazendas annexas padecerão notável
detrimento

; tomou a refoluçaó feguinte. Mandou por hum feu
Alvará, que nunca mais fe fizeffe aforamento do tal moinho de
Corroyos a nenhuma peífoa femexpreíTa ordem fua , fobpcna
de ficar o dito aforamento nullo. Nomefmo Alvará moílrou

,

que obrava daquella maneira, naô por lhe fer aíiim pedido;
mas por zelo da Religião, querendo que a Communidade de
Lisboa em nenhum tempo experimenta/Te por aquella parte
prejuízo femelhante ao que íentira de prefente. Aqui tranfere-
veremos o dito mandado delRey, que fendo feito por carta,
também fe lhe deo o nome de Alvará, e he defte theor.

546 j> "D U EIRey mando a vós Provincial do Mof-
„ 1—i teiro de Santa Maria do Carmo de Lisboa,

s, que nós fabemos, que tendes humas afenhas no termo da villa

„ de Almada, ondechamaõ Corroyos, as quaes JeixouoCon-
„ deftabre D. Nuno Alvares ao dito Morteiro para íuftentamen-
„ to dos Frades

, e peíToas delle • e muitas vezes fois requerido
„ por algumas peíToas, que lhas aforeis, o que fazia muito pre-
juízo á ditacafa. Pelo que vos encomendamos, e mandamos,
3 , quenaó aforeis as ditas aíenhas a nenhuma peíToa, quem quer
„ que íeja , fem noíío efpecial mandado : e fazendo-fe o contra.
3 , rio

, havemos o tal aforamento por de nenhum vigor. Com-
„ pri-oafllm. Feita em Lisboa aos vinte e féis de Julho. Damiaõ
„ Dias a fez anno de mil quinhentos, e doze. Rey.

547 O mefmo confirmou EIRey D. Joaó 111. feu filho,

íegundo confta do que fe lê nas coitas do original, e diz affim:

ALVARÁ
deiRey D.
Manoel para
íe naõ afo-
rar o dito

moinho.

Rey D Joaõ III



1

5

I S

Segundo Vi fita-

dor Eftrangeuo

que veyo a efta

Píovincia.

Edificado da f»a

boaobfsivancia.

O Provincial

cpíiftituido Vi-

gário Geral.

504 Chronica dos Carmelitas

3} Eu EIRey hey por bem
3
e mando, que efte Alvará delRey meu

]] Senhor,que íanta gloria haja,deftoutra parte eícrito,fe cumpra,

", e guarde aflím, e da maneira, que nelle he contheudo; porque

„afíim me praz. Feito em Évora aos fete de Junho. António

„ Paes a fez anno de mil quinhentos, e vinte e quatro. Rey. O
dito original íe guarda no Cartório defte Convento em huma

gaveta chamada dos Reys: e he certo que eftas reíoluçoens de

Sua Santidade, e dos Reys valerão muito; porque até o prefente

fempre o Convento confervou por fua conta o dito moinho, e

fazendas annexas, livres do detrimento, e prejuízo, que fem

efta providencia naõ poderia evitar.

C48 No anno de 1 5 1 8 veyo viíitar efta noíía Província Por-

tu*>ueza o Provincial aclual dos Carmelitas de A.agad ,
que era

o Padre MeftreFrey Pedro de Eftancia, Varaõ infigne , e pelas

fuás grandes prerogativas memorável. O ReverendiíTtmo Pa-

dre Geral Fr. Bernardino Landuccio ,
que havia fidoeleito no

anno antecedente de 15.17, foy o que o nomeou , e lhe deo

commiíTaó para efta viíita Geral das Províncias de Heípanha,

em que também fe incluía a de Portugal. Chegando pois o di-

to Viíitador CommiíTario Geral a exercitar o feu emprego nos

Conventos da dita Província , ficou taõ edificado dá íua boa

obfervancia, que nada teve que emendar, e íó achou muito

que applaudir a refpeito do defempenho, com que cada hum dos

Prelados procedia na fua obrigação : de forte, que veyo mais

a fervir de teftemunha da fublime virtude do Provincial, e da

grande fabedoria do Prior defte Convento de Lisboa Fr. Chnf-

fovaó Moniz , do que a outro effeito. AíTim o moftrou
\
porque

voltando defte Rey no fem innovar , nem reprehender na Pro-

vinda coufa alguma, tanto engrandeceo os dous Prelados na

preíença do ReverendiíTimo Padre Geral, que efte feprecif011

a fazer huma publica demonftraçaõ do feu agradecimento, dan-

do a cada hum diftinto premio , que pareceo diminuto a ref-

peito do muito , que mereciaõ ambos.

540 Ao Provincial mandou huma honorifica patente,

pela qual o conítituio íeu Vigário Geral nefte Reyno ;
oceupa-

caõ , que exercitou nos dous últimos annos do feu governo.

Ao Prior confirmou neík mefmo emprego por outra naõ menos

attencioia patente ,
que com grande repugnância foy aceita,

mas por virtude delia profeguio efte Prelado até acabar o go-
*

ver-
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verno juntamente com o do Provincial , no anno ( acima decla-

rado, ) de 1522. Entaõ veyoa teroinfigne Padre Frey Chrif-

tovaõ Moniz 12 annos de Prelado Local ,• e o virtuoío Pa-

dre Fr. Joaô de Santa ANNA 17 de Provincial , pofto que íe

achava já em idade decrépita
, porque contava pouco menos de

cem annos.

550 No tempo deites dous Prelados, por devoção do
Prior , fe trasladarão os veneráveis oíTos do Santo Condeftavel

D. Nuno Alvares Pereira do pavimento da Capella Mór para o
tumulo de alabaílro ,que entaõ fe havia collocadoem outra pe-

quena Capella, fabricada para o intento : e fe celebrou eíía fun-

ção com a folemnidade , e circunfiancias, que no Tomol. da
noíTa Hiftoria referimos. O mefmo Prior fez nefte Convento,

ena Igreja delle muitas obras, efpecialmente na dita Capella

Mór , a qual ornou de retabolo , e pinturas , como também fica

dito: e por fua morte, depois de ferBifpo, e deeftarfórada

Religião, deixou para o uío da meíma Igreja algumas alfayas

preciosas , que havemos de declarar ,
quando na occafiaó de lhe

eferevermos a vida, fallarmos acerca do feu teftamento.

551 Falecerão na Província em todo o tempo, que du-

rou o prefente governo, 35 Religiofos; alguns dos quaes muito

fe efpecialifaraô pelos empregos
, que tiveraõ , e pelas virtu-

des, que exemplarmente praticarão. Os mais famofos foraõo

Padre Prefentado Frey Rodrigo de Beja, Provincial X,que
acabou o governo no anno de 1502, e teve a gloria de fundar o
noíTo Convento da Vidigueira, deixando-o por fua morte baí-

tantemente adiantado por cauía do feu extraordinário zelo,

que applicou em continuar as obras daquellefagrado Edifício.

Os Padres Fr. João Galego, e Fr. Joaõ Namorado, ambos Prio-

res , que foraõ deite Convento de Lisboa:o primeiro (que foy o

XIX j no Provincialado antecedente; e o fegundo , (que foy o

XIV) no anno de 149 3.Do primeiro confia,que nos deixou ad-

miráveis exemplos de virtudes heróicas ; e do fegundo fabemos,

que alem de merecer pelo feu religioíífllmo procedimento gran-

de opinião de virtude , lograva na Corte boa eftimaçaó, naõ fó

das peííoas particulares , mas também dos Príncipes , que o

honravaó a elle, e por fua caufa utilizavaó os noiTos Conven-
tos. O Padre Frey Pedro Namorado da nobre família do feu

appellido : O douto Padre Meftre Frey Eftevaõ da Reíurreiçaõ,
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que com grande credito da Religião havia lido Artes, e enfi-

nava actualmente Theologia. O modefto Padre Preíentado
Frey Bartholomeu de Moraes ; os reformados Padres Prefenta-

do Fr. António de Gouvea , Frey Pedro de Andrade , e Frey
Paulo da Annunciaçaõ.

552 Acabarão também a vida temporal , deixando fir-

mes efperanças , de que forao gozar a eterna , o reformadiíiimo

Padre Meftre Frey Jeronymo de Santa Maria, que no triennio

paliado tivera o emprego de Provincial, governando a Provín-

cia com tal prudência, que ficou memorável : O Padre Frey Ál-

varo da Eftrella, dotado de muitas prerogativas. O venerado
IrmaÕ Frey Mathias deJESUS, que profeflando a vida acti.

va , e podendo feguir oeftado Sacerdotal
(
para o qual teve co-

nhecida fufficiencia ) quiz por vontade própria íervir a Deos no?

minifterios humildes, que fó exercitaõos Reíigiofos Conver-
fcs: alem de outros (que por menos conhecidos naó lhes traní-

crevemosos nomes. ) O Padre Frey João das Relíquias, toma-
do o cognome da invocação da May de Deos , que prefide na
Igreja do noflo Convento da villa da Vidigueira , cujas noticias

individuaremos nefte lugar, que pela Chronologia dos annoshe
o mais próprio.

CHRONÍ-



CHRONICA
307

DOS

CARMELITAS
DA ANTIGA, E REGULAR OBSERVÂNCIA

Nos Reynos de Portugal , Algarvcs, e feus Domínios.

P A R T E IV.
DA FUNDAÇÃO, E DE TUDO O MAIS, QUE PERTENCE

ao noflo Convento da villa da Vidigueira.

CAPITULO I.

Da-fe particular noticia defla villa , e do filio, ondefefundou
o noffo Convento.

'iDf/i

.

<^L Jfâew

VILLA da Vidigueira , hoje memorá-
vel entre as mais famofas da Provinda s« fiwaç«ôi

do Alemtejo, eftá fundada em humavif-
tofa, e alegre planície na diftanciade

fete léguas da Cidade de Évora para a parte do Sul; e de qua-
tro para o Nordefte da Cidade de Beja , em cuja Comarca
fe comprehende. Teve principio na pequena Aldeã , que huns
affirmao eftar no íítio chamado Jlfayates , eFerrarias na var-
fea do Zambujal ; outros a fuppoem junto á Ermida de Santa
Clara. O feu primeiro nome foy Videira, porcaufa da quanti- s(a priaeírones

dadede vinhas , das quaes he o feu território fecundifíimo. No Jí/
ee,*nial,?*

tempo delRey D. Affonfo III. era eíh povoação diminuta: e
porque o dito Monarca cuidou muito no augmento da Cidade
de Beja, povoando-a de novos moradores , e procurando os
meyos convenientes, para que os lugares da fua viíinhança fe

houveflem de ampliar ; deo as terras daquella villa ao Meflre
Thomé , Thefoureiro da Sé de Braga , para que efte, pelo do-
mínio que nellas tinha, as mandaíTe povoar de cafaes vindos da
Diocefe, em que refidia, por fer abundante de gente menos
abaftada , que na Vidigueira ( como depois a denominarão) te-

ria melhorada accommodaçaó. O infigne Padre Bluteau diz ,

Tom. II. Qq %
'
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que fora EIRey D. Sancho 1I> o que fizera a dita mercê áquelle

Theíoufeifo: porem averiguado o tempo, julgamos fer mais

certa a noticia , de que a fizera o Monarca feu fucceíTor.

554 Com effeito aííim o executou o Meftre Thomé : e

depois que a povoação crefceo com o mayor numero de viíi-

nhos, a deixou com as terras adjacentes a feus fobrinhos , e her-

deiros Pedro Fernandes, que era Cónego, e Pedro Peres Ra-

çoeiro da mefma Sè , Martim Annes , eVafcoAnnes. Po-

rém eftes alienarão adita povoaçaò,transferindo o domínio, que

nella tinh'ao,ao Arcebifpo D. Martinho de Oliveira; o qual deíe-

jofo de poíTuir huma herdade chamada Chaõda veleira, fez tro-

ca com EIRey D. Diniz por Efcritura celebrada em Saô Fran-

cifco de Lisboa aos 13 de Agofto de 1 306 ; dandolhe a dita

Vidigueira , e recebendo aqueila herdade, onde paliados dous

annos inftituio o grande Morgado de Oliveira , do qual efte íi-

tio he a cabeça. O Rev. António Carvalho da Coita deixou

efcrito ,
que a dita troca fe fizera no anno de 1 304,'e qrie o mor-

gado fe inftituira no de 1306. Porém a noticia que damos, he

participada pelo iníígne indagador de femelhantes antiguida-

des, o Padre Frey Francifco de Oliveira da Sagrada Ordem dos

Pregadores, a quem devemos grande parte do que acerca defta

villa referirmos.

555 EIRey D. Diniz em 7 de Outubro de 131 5 fez

niL
**ej

~

Vi mercê defta povoação, e terras da Vidigueira a fua fobrinha Do-

na líabel, filha de feuirmaõ D. AfFonlo, fenhor da Cidade de

Portalegre, e mulher de D. Joaõ fenhor de Bifcaya; aqualfe-

nhora gozou defta mercê juntamente com fua filha Dona Maria,

e íuaneta Dona Joanna. EIRey D. Fernando em 7 dejulhode

1367 a deo a Vafco Martins de Melo, para que tiveíTeodo-

minio delia íó em fua vida: e como efta lhe durou pouco, depois

de feita a mercê , logo no anno íeguinte ,
que foy o de 1368,

o mefmo Monarca em 6 de Janeiro a deo a fuafilha illegitima

Dona Ifabel , fenhora de poucos annos
,
para apoíTuir, quando

tiveíTe idade de cafar (como eftivera ajuftado ) com D.Joaõ
AfTonfo de Menezes. Efte cafamento fe desfez ;

porque íe veyo

•a celebrar com D. Affonío, Conde de Gijon, filho também
raaõ legitimo delRey D. Henrique II de Caftella, de cujo illuf-

tnffimo conforcio deduzem o feu alto principio, além de outras

grandes cafas, que íe extinguirão, a dosMarquezes de Angeja, a

dos

Mercê que dei.

la

Din
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dos Condes de Arcos , e de Valíadares com o appellido de No«
ronba.

556 EIRey D. Joaô I fez mercê da mefma povoação
com todas as fuás terras ao nofío inclyto Condeftavel D. Nuno
Alvares Pereira, e fe entende que foy noanno de 1385. Quan-
do efte magnânimo Heroe repartio as terras, que o dito Mo-
narca lhe havia dado, com os criados, e companheiros

, que na
campanha o ajudarão em defenfa da Coroa Portugueza, largou
parte das rendas da Vidigueira, e as deo no anno de 1393 a

ArTonfo Efteves Perdigão. No anno de 1412, querendo EI-

Rey revogar as mercês das terras doadas
, para as cncorporar

na Coroa
, ponderadas as confequencias, que já no Tomo I ficaõ

efcritas, fuccedeo , que por hum amigável concerto veyo ou-

tra vez a Vidigueira com as mais terras adjacentes para o poder
do Santo Condeftavel. Efte fenhor fez depois firme doação
delia em 4 de Abril de 1422 a feu neto D. Fernando Marquez
de Villa Viçofa, que também foy Duque de Bragança. Neíla
grande cafa ficou o domínio da ditavilia, até que o Duque D,
Jaime por huma Efcrkura celebrada na Cidade de Évora em
17 deNovembro de 1519 a largou ao famofodefcobridorda

índia D. Vafco da Gama , que em fatisfaçaó lhe deo quatro

centos mil reis de juro, e quatro mil cruzados em dinheiro.

557 A efta villa deo foral EIRey D. Manoel, achando-

feem Lisboa no primeiro de Junho de 1512; e delia fez Conde
ao mefmo D. Vafco da Gama,a quem honrou com outras mercês

dignas dos feus grandes merecimentos. Neíla illuftriííima cafa

fe conferva o dominio da dita villa , cujos Condes faó junta-

mente Marquezes de Niza. Com o tempo fe foy augmentando
a^mefma villa de tal modo, que actualmente confia de 656 fo-

gos , em que fe comprehendem pouco menos de três mil pef-

foas ; pois havendo curiofldade em íe examinar efte numero,

confta, que fó as pelToas que chegaõ á Sagrada Meia da Comim>
nhaõ, vem a íerduasmil trezentas, e vinte e féis. He cercada

de largos , e fermofos rocios , em hum dos quaes eftá fundada

a Igreja Matriz , que he a terceira das que fe tem deftinado pa-

ra fe adminiftraremnellaos Sacramentos aos Fiéis.

558 A primeira foy a Ermida de Santa Clara, a qual

ainda fervia de Parochia no anno de 1534» porque entaõ avil-

tou o Padre Luiz Alvares de Proença. A legunda foy a Çrmr
4»

EIRejO.JoaSI
a qncm a deos

1

Doada pelo San-

to Condeftavtl»

D. Vafcò da Ga-
ma Conde deíU
villa.

Noticia , e <Jef«
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da, que houve de Santa Margarida, edificada no íítio, onde

no anno de 1620 íe erigio a Caía da Mifericordia ; ficando a

tal Ermida dentro do feu clauftro, onde hoje he celeiro, porque

% Imagem da Santa íe trasladou para a Igreja da mefmacafa. E
como a dita Freguezia era rendoía , fuecedeo , que D. Francif-

co da Gama Conde II da Vidigueira aprefentounellafeu filho

D. Manoel da Gama , cuja aprefentaçaõ foy confirmada por

Breve do Papa Pio V, paliado em xo de Outubro de 1570 , e

remetido ao Deam de Évora, Simaõ Mafcarenhas , para que

delle fofíe o executor. Porêmo dito D. Manoel da Gama re-

nunciou a tal Igreja no Padre Pedro Lopes Pinto, deixando re-

fervada para íi huma groffa penfaõ. Veyo ede fidalgo a padecer

depois grandes trabalhos ;
por quanto no tempo das alteraçoens

defte Reyno, quando Caftella íe introduzio neíla Coroa, feguio

o partido do íenhor D. António Prior do Crato , eporeílacau.

faefteve muitos annos prezo no Convento de Avis.

559 A terceira Igreja he a de Saõ Pedro erigida deter-

minadamente para Parochia,onde agora feadminiftraò os Sacra-

mentos. Foy edificada á eufta do Prior já nomeado Pedro Loí

pes Pinto, natural de Cuba, lugar, que na grandeza , e numero

de moradores excede a muitas, e famofas villas. He a cfita Igre-

ja de três naves , mageílofa , e bem ornada. Tem feu The-

íoureiro, e Beneficiados , que ajudaÕ a celebrar os Officios Di-

vinos. No retábulo da Capella Mór prefide a Imagem de Saò

Pedro , tendo aos lados as de Santa Clara, e de Santa Margari-

da, por haverem fido Oragos daquella Igreja , podo que em
differentes fitios. O dito Prior levantou efte fagrado padrão ,

que lhe eterniza a memoria; dando fim ao edifício no anno de

15 90 5
porque no primeiro de Abril dcfte dito annoelíe mefmo

celebrou alli a primeira MiíTa. No Coro, onde fedepofitouo

«feu corpo, fe lê o feguinte epitáfio : Sepultura do Padre Mef-

tre Pedro Lopes Pinto , Prior quefoy defia igreja 38 annos: em

jzu tempo fefez, , e acabou. Faleceo dia de Noffa Senhora da Con-

ceição de lôi^annos.

560 Na Capella Mór da Igreja da Mifericordia ( que íe

afUrma fer fundada no anno de 1620) ha humamilagrofa ima-

gem deJESU Chriíto Crucificado, que pelos contínuos bene-

fícios feitos aos Fiéis he com frequência vifitada , naõ fó dos

moradores da villa 3 mas dos pó vos de todo o Alentejo a quena

íua
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fua fantiííima prefença vem de romaria offerecér votos
; per-

tendendo huns o remédio de fuás urgentes neceflidades/e gra-
tificando outros os favores, que do mefmo Senhor maravilho-
samente recebem. Foy naquelle lugar collocada no dia 27 de
JVIayo de 1691 depois de humafolemneprociííao difpofta por Q-uando

D. Vafco Luiz da Gama, VII Conde da Vidigueira, VII Almi- ^
rantedomardalndia, e III Marquez de Nifa. EfteCavaihero
foy hum dos que em íeus hombros a conduzirão da Matriz para
aquella Igreja, intereíTando-fe noapplaufo, por fera Santa Ima-
gem dadiva de fua May Dona Brites de Vilhena, filhados
Condes de Óbidos, e fegunda mulher de D. Francifco Luiz
Balthafar da Gama VI. Conde da Vidigueira, VI Almirante do
mar da índia, II Marquez de Niza, Deputado da Juntados
Três Eftados , General da Cavallaria da Província da Beira,
Governador do Reyno do Algarve, e dos Confelhos deEfta-
do, e Guerra.

561 Houve no mefmo dia huma grandiofa feita, para a
qual concorrerão com efpecialidade os noíTos Religiofos. Pre-
gou com a fua coítumada erudição o Padre Meftre Fr. António
de A Imeida , hum dos mais authorifados fogeitos defía Provín-
cia, que do meímo Convento da Vidigueira era Prior; e depois
deoceupar outros honoríficos lugares, faleceo no Convento de
Setuval aos n de Novembro de 1724 , com o predicamento
de Provincial abfoluto , e Definidor perpetuo. Subftituio eíxa
Sagrada Imagem o lugar de outra femelhante mais antiga, áqual
a Rainha Dona Luiza de Gufmaõ

, pela faude delRey D. Af-
fonfo VI, deixou renda certa, para fe confervarna íua prefença
íempre acefa huma alampada.

562 Ha também na Vidigueira hum Convento de Reli-
giofos Capuchos da reformada Província da Piedade, que lhes
fundou no anno de 1545 D. Francifco da Gama, II Conde dei-
ta villa, II Almirante do mar da índia , e Eítribeiro Mór del-
Rey D. Joaõ III. O Reverendo António Carvalho da Coita
affirma, que adita fundação fora no anno de 1595: mas naõ tem
razaõ; porque computado o tempo da exiftencia daquelle Ca-
valhero claramente fevé, que tem o Convento 50 annosde
mais antiguidade, da que o nomeado Author lhe attribue. Era
porém o fitio da primeira fundação de tal modo doentio , que
os Religiofos o largarão, bufeando outro íaudavej, em que

eri-

foy col»

CõventodoíReí
ligioío» Capa-
choi£
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erigirão novo Convento 3 onde actualmente reíidem. Defie

fegundo íe lançou a primeira pedra em iSdeJulhodoanno de

1701. No dei7i6 começarão a viver nellede aííento os Con-

ventuaes , e na fua Igreja celebrou a primeira MilTa o Provincial

daquella Santa Província Frey Lourenço de Évora , taó conhe-

cido, como reípeitado pelas fuás grandes virtudes.

563 Ha de mais hum famofo Recolhimento da noíTa Or-

dem com toda ajegularidade, e boa obfervancia de hum perfei-

to Convento. A eíie dèraõ principio duas irmãas nolías Tercei-

ras,ambas naturaes da Cidade de Beja,e de vida muito exemplar;

as quaes levando comíigo outras fervas de Deos animadas de

igual efpirito , eveftindo ohabicodasnoílas Freiras, menos íó

o vco preto indicativo da profiííaõ folemne , abrançando intei-

ramente onoíTo Inílituto, alli fizerao entrada, e começarão a

viver em Communidade em dia do Efpirito Santo 20 de Mayo

de 1 66$. Governava então a Província o erudito Padre Prefen-

tado Frey Jorge Cotrim , em cujo Provincialado ( como em
lugar competente ) daremos diftinta noticia , naõ fó dos nomes,

e particulares virtudes daquellas Veneráveis Fundadoras , mas

de tudo o que acharmos pertencer a eftefagrado edifício ; que

poílo naõ he da nofla obediência , fempre pelo Carmelitano

Inftituto, que no dito Recolhimento fe profeíla , dentro dos li-

mites defta Província, fe conftitue parte coníideravel da noíTa

Hiftoria.

564 Além das Ermidas, que feconfervaõ na villa, afa-

ber, de Saõ Braz , Saõ Sebaítiaõ, Saõ Pedro , e Santa Clara, ha

huma fora da povoação , e mais que as outras memorável , de-

dicada a Saõ* Rafael , na qual fe guarda , e he religiofamente ve-

nerada a devota Imagem de vulto defte milagrofo Anjo, de

quem tomou o nome a náo , em que o famofo D. Vafco da Ga-

ma paífou a defcobrir a índia. Afirma- fe por certo, que efta fo-

ld
a

íe

e

s.R
nS ra a primeira Imagem daquelle Príncipe Celeftial , que fe efcul-

pio, e fe venerou no Reyno: de forte que levando-a D. Vaf-

co da Gama comíigo no íeu primeiro deícobrimento, ficou re-

conhecido por efpecial Protector das navegaçoens de Portugal

para o Oriente; e fuecedendo hir íegunda, e terceira vez o

meímo triunfante Argonauta áquelle Eftado, fempre navegou

debaixo do feliz aufpicio defte gloriofo Anjo , a quem recorria,

e mediante a fua Santa Imagem,que lhe fazia fociedade, naõ hou-

ve

Ermidaidavlll»



FJhos eíclaffej

doi da Yidigu«|
ra,

Tomo II. Parte IV. 3 1

3

ve empreza, da qual naõ fahiííe com honra própria 3 e com re-

putação das armas Portuguezas.

565 Na eminência do Rocio principal, onde fe lavrou a
c*?clh* l™™$

Igreja Matriz,eítâ oCaftello» fabricado naõ íó para defenfa,mas

para nobreza da villa, He hum dos melhores de toda a Provín-
cia: e hoje ferve de apofento aos meímos fenhores da Vidiguei-

ra, porque tem palácio capaz de accommodar as fuás grandes

famílias. Na mefma figura mofíra a glorioía antiguidade da pri-

meira fundação, que leatcribueao Duque deJ3ragança D. Fer-
nando, em tempo, que poííuio a dita villa; e fe algum dos Illuf-

triflimos Marquezes de Nifa fe occupou. em fazer alli algumas
obras, foraõ por modo de augmento, ou reedificaçaõ da pri-

meira fabrica
; porque he certo, que os fundamentos fe lança-

rão naquelle lugar, antes que eíles fenhores acluaes da Vidi-

gueira tiveflem delia odominio, a poíTe, e o titulo.

566 Tem efta villa produzido efclarecidos filhos
, que

lhe daÓ gloria immortal , e por elles muito fe authoriza. Foy
Pátria do famofo Achiles Eftaço , de quem fe encontrão im-
preíTos elegantes elogios. Delia íao naturaes , o Venerável Pa-
dre Frey António das Chagas , Inftituidor dos exemplariííimos
Miílionarios do Seminário de Varatojo^ donde fe transplanta-

rão para o reformado Convento de Brancânes ; e feu irmão
o- Virtuofiífímo Padre Frey Franciíco das Chagas, ambos
profeíTores do mais fevero Inftituto do Patriarca Sa6 Fran-
ciíco. Alli nafceraò os iníignes PadresJeíuitas António Cola-
ço, Gabriel de Matos, eLuiz Lopes, foy também pátria do
cfclarecido D. Chriftovaõ da Gama, eftimado geralmente por
Santo pelo illuftre martyrio , quecominvicla conílancia, con-
feíTando a Fé de Chrifto , padeceo nas mãos do crueliíBmo
Rey de Zeyla ; edo noíTo Venerável Carmelita Frey António
de Deos, de quem já efcrevemos a vida no Tomo í. e de outros
fervos do mefmo Senhor, cujas memorias fe acharão indivi-

duadas nos lugares competentes dentro dos feguintes volumes.

567 Na diftancia de hum quarto de légua da dita villa

para a parte do Nafcente ha huma dilatada várzea, cuja termi-
nante baliza para a meíma parte he aferra, que íe continua
com a de Portel. Pelos outros rumos correm alguns montes
medianos

; mas de tal modo , que deixao a várzea bafiante-

mente defafombrada. Q fítio he apraílvel: e pela viilnhança

Jom II, ftr de
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de hum monte mais levantado , pofto em certa proporção , e fi-

gura ( íegundo dizem os que pefíoalmente viíitaraÕ os Santos

lugares da Paleftina ) tem notavei fcmelhança com o valle, ou
horto de Gethfemani ao pé do monte Olivete,, onde antigamen-

„ te houve huma linda villa do dito nome. Era o lugar, em que
„ os Sacerdotes da Ley mandavaó paftar alguns dias os animaes,

„ que haviaô de fer orTerecidos emfacrificio. Depois da infti-

3, tuiçaõ da Sagrada Euchariftia foy o Senhor com três difeipu-

„ los, Pedro, Jacobo , e Joaõ, a efte horto, para fe diíporao Sa-

„ crifkio de íi mefmo no altar da Cruz. Donde procedeo amar
o noífo Venerável Padre Fr. EftevaÓ da Purificação tanto a efte

retiro, que nelle fez a íua mayor aííiftencia , e íempre contem-
plava nos altiííimos Myfterios daquelle PaíTo , em que a Paixão
do NóíTo Redemptor teve principio. Aqui pois , onde os Natu
raes antigamente chamarão o Zambujal , e hoje várzea das Re-
líquias, íe acha edificado o No íTo Convento pelo modo, ecom
as particularidades

, que conftaó dos firmes monumentos dos
nonos Archivos.

Nomes , e payt

de huma virtBO-

1a Paitora.

V

CAPITULOU.
Do granai prodígio, que deo occafiaõ a fe fundar aprimeira

Ermida dedicada â Virgem NoJJa Senhora das Relíquias, a
qual nosfoy concedidapor e/pecial mercê.

568 ^|k "T O monte dos Jlfayates immédiato á var-

j^kj zeadefía villa , aonde actualmente habitaS

X. ^l dous vifinhos , vivia hum devoto lavra-

dor , chamado Pedro AfFonío com fua mulher Margarida Fer-
nandes. TinhaÔ huma filha donzella, cujo nome era Maria,

que coftumava guardar o gado. Em huma manhãa de Inverno,

havendo de íahir pela mayòr forçado frio ao feu quotidiano

exercido
,
pedia á mãy que lhe défie paÕ para o almoço. A

mãy lhe reípondeo com verdade, dizendo, que o naõ havia em
caía ; e que foíle (como era precifo ) acompanhar o gado

;
por-

que ella ficava para amaííar , e cozer o paô, que acharia promp-
to para o comer, quando fe recolheííe.Obedeceoa virtuoía me-
nina fem replica: e conduzindo ó gado para a várzea, aflim

quç
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que alli chegou , fentando-íe debaixo de bum zambugeiro, foy
taõ opprimida da fome, que por falta de íofrimentoíepoz a fa-
zer hum grande pranto. Ao mefmo tempo percebeo huma voz,
que do alto, proferindo primeiro o feu nome , lhe perguntou,
porquechorava ? Acodindo ao doce ecco, levantou os olhos, je

vio fobre a mefma arvore huma fermofiííima Senhora cercada
de celeftiaes reíplandores ,que pronunciando o feu próprio no-
me

, outra vez lhe perguntou, porque chorava? Refpondeo a
menina com íinceridade própria dos feus poucos annos, dizen-
do : Que chorava^ porquefendo tempo de frio , a mandarão pa-
ra oqut/le trabalho , fem lhe darem pao para comer. \

569 A foberana Mãy de Deos, que em huma fua Ima-
gem fe lhe dava a ver, e milagrofamente lhe fallava, depois
que a ouvio, lhe mandou, que foíTe a caía, e tornaíTe a pedir pao
á mãy : e no cafo, que Ihonaôdéfíe, Jhe feguraíle , que oacha-
ria na arca, onde o coftumava guardar: e que entretanto ella

Jhe teria cuidado no gado , até que voltaííe. A venturofa me-
nina executou promptamente mandado da Senhora : eaffim
que chegou a cafa , fabendo que a mãy naó tinha ainda amaíTa-
do

,
inftou com ella, para que foífe á arca do paõ a bufcalo, cer-

tificandolhe
, que infFallivelmente o havia de achar. A mày,

querendo dar á filha o ultimo defengano, a chamou, e abrio na
íua prefença a arca : mas entaõ ficou íobremaneira admira-
da ; porque com efTeito eftava a dita arca cheya de pao , fem
faber quem

, e de que modo alli o metera. Inquirindo pois da
mefma menina as circunftancras do prefente cafo , e ouvindo-a
referir o que na várzea lhe acontecera,juítamente creo,que o fuc-
ceíTo era milagrafo. Delle deo conta ao marido, eefte o parti-
cipou logo aos viíinhos do lugar; os quaes alvoroçados com a
novidade

, vieraõ em feguimento da menina até o zambugeiro,
que ella lhes moftrou ; e fobre efta arvore, nao fó acharão a
Santa Imagem da Mãy de Deos , mas para mayor abono da ma-
ravilha, todos vira6os rayosdeluz, que por huma ideaineffa-
vel lhe compunhaõ throno , e ornato de celeftiaes reíplandores.

570 Com os joelhos em terra venerarão o apparecido
portento, fem acabarem de examinar o mefmo que viao: de for*
te, que- ficando huns reverenciando a Sagrsda Imagem, outros
forao apreíTadamente á Vidigueira (por íer a povoação, que lhes
ficava mais próxima ) a publicar o fucceíTo na prefença dos feus
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moradores. Logo queeftes receberão taomaravilhofa noticia,

concorrerão em companhia de dous Sacerdotes á várzea , onde
depois dos obíequios, a que fe podia eftender a devoção de cada
hum, eacabando-fe de averiguar as particularidades da mara-
vilha, obrarão da maneira feguinte. Diípuzeraõ huma folemne
prociffaõ compofta do muito povo, que ao ecco daquellas pri-

meiras vozes fe veyo juntando; ecom a decência , que podia ca-

ber em termos taõ breves , entoando todos altamente os lou-

vores da mefma Soberana Senhora , conduzirão fuaeftima-
biliííima Imagem para a Igreja de Santa Clara , que era naquel-
le tempo a Matriz, e única Fregueziadeftediftrko.

571 Collocada a dita Imagem no Altar com feílivas de-
monftraeoens , e feita pelos Sacerdotes a neceíTaria advertência

aos Fiéis, para que devotos íe empregaiTem no feu culto ; con-
correrão todos no mefmo dia ao monte dos Alfayates para ve-
rem o milagre , que fe referia do paõ ; no qual os habitadores
da cafa íe naõ atreviaô a tocar , julgando com meritória piedade,
que por fer para alli mandado pela Rainha dos Ceos , deviaò os
homens recebelo das mãos de peíToas mais dignas. Comef-
feito fe lhe começou a dar o nome 5 e a eftimaçaõ de Relíquias:

de forte
, que dividido em pequenos fragmentos pelas mãos dos

Sacerdotes, cftes diftribuiraõ muitos dos mefmos pães com a

gente do concurfo. Recolhido o refto , e levado para a dita

Igreja Parochial, dalli fe recebiaõ ostaes fragmentos, e tam-
bém fe mandavaõ para partes diftantes ; porque em todas erao
dos Fiéis pertendidos , e íummamenteeílimados. Deflas Re-
líquias do díto paó tomarão os moradores da Vidigueira funda-
mento para intitularem aquella Sagrada Imagem , defde o pri-

meiro dia, em que appareceo, Senhora das Relíquias.

572 Porem no dia feguinte
, quando de manhãa fe abrio

a porta da Igreja, naó acharão no Altar a Santa imagem , do que
ficarão os circunfíantes notavelmente aiTuílados , entendendo,
que haviaô perdido o fagradoThefouro, que com tanta felici-

dade fora achado, e já poíluido. Feitas algumas diligencias,

vierao á várzea , e no mefmo zambugeiro , em que antes a Se-
nhora fe dera a ver , eítava agora collocada ; como perfua-

dindo, que neíle lugar, e fobre a mefma arvore, queria fer

perpetuamente venerada. A' vifta do novo prodígio crefceo
a devoção; e juntando- fe íegunda vez os moradores daquelles

dif-
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diftritos , ordenarão outra procifTaõ mais folemne que a primei-
ra, na qual tornarão a conduzir a Senhora para a mefma Igreja
de Santa Clara. E como o fucceíTo prefente os puzeraem tantos
cuidados, para fe livrarem de outros íemelhantes,ufaraõ de algu-
mas cautelas na guarda da Igreja , cujas portas fè fecharão com
mayor advertência. Mas naõ obftante toda cite precaução, fem-
pre np dia feguinte faltou a Senhora do Altar, e bufcada no zam-
bugeiro , fobre elleeftava na mefma forma, em que da primei-
ra vez fora vifta. Naó querendo então os feus devotos apurar
mais o portento

, ( por havelos a mefma Imperatriz do Ceo per-
fuadido com eftes evidentes finaes , que efperava fer determina-
damente venerada , e fervida naqueile fitio ) ordenarão logo
ediíkarlhe huma decente Ermida, que fev^e-mais de devota, que
de magnifica; porque as efmoías do f>ovo , por ferem pouco
avultadas, naô chegarão, para fe lavrar Templo, querefpon-
deíTe, nem á grandeza do íeuSantiulmo Or&go , nem ao notório
merecimento de tamanho prodígio. ;><

573 Naõ íabemos o dia certo deíla admirável appariçaõ.

Só nos coníla haver acontecido entre os annosde 1480, e 1481%
no fim -do. governo delRey D. A#bnftvV;prefidindo na Igreja

de Deos o Papa Sixto IV. Mas como o «affe&o dos moradores
da Vidigueira refpeitando á fempre Virgem^aria era extremo-
fo, e eía liberalifíima Senhora naô ceílava de lhes continuar
benefícios, puzerao com a poííivsi prefíâ a Ermida na ultima
perfeição : e logo que efteve acabada, r

colloCaraó no feu Altar
aquella SantiíTima Imagem como mefmò titulo, que( como
abaixo diremos ) antes lhe fora appropriado , de Senhora das
Relíquias. Adita Ermida foy por alguns annos governada pelo
Juiz, e Mordomos, que os Confrades da mefma Senhora

, (iní-

tituidos para tratarem do feu culto) elegiaô em tempo certo. Ef-
tes erao os que recebiao, e admlniítravaô asofTertas dos Provin-
cianos do Alemtejo, que de romagem concorriaÕ a viíitar a Se-
nhora , levandolhe á fua cafa muitos finaes de agradecimento;
com os quaes a bufeavaõ também algumas peílbas de lugares

diftantes , porque os feus devotos experimentavaõ em toda a

parte maravilhofos favores. Com tudo , moftrando a experi-
ência aos taes Mordomos , que naquelle íagrado Santuário era

precifa afliílencia mais continuada do que elles pòdiao fazer , e
querendo que os obfequios dedicados á Senhora foflem perma-

nen-
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nentes, e os feus louvores incefíantes, aífentaraó entre fi cha-

marem alguns Religioíos, para que vieííèm viver 5 edarlhe

perpetuo culto nefta nova caía.

574 Para eíTe fim levantarão hum pequeno dormitório:

e logo que houve íufíiciente commodo , fizeraõ eleição dos noí-

íos Religioíos , antepondo-os aos das outras Sagradas Famílias

Regulares , já pela circunftancia de ferem fiihos da efpecial

adopção da mefma Virgem SantiíTima , já pela perfeição, com
que no Convento de Moura ( dalii diftante cinco léguas ) cele-

bravaõ os Officios divinos. Vieraõ com erTeito defte Convento

alguns Religicfos Sacerdotes , chamados para o tal minifterio;

pofto que delles ignoramos as graduaçoens, e os nomes. Mas
he certo, que o Juiz , ,e Mordomos da Confraria neíTe tempo fó

lhes davaô o neceíTario a|imento, refes vada para íí a polTe , e ad-

miniftraçao das rendas da Ermida. Era entaõ Provincial o Pa-

dre Bacharel Frey Rodrigo de Beja
, que entrara nefie em prego

( como já dilTemos) no anno de 1493 .' e conílderando na boa

occafiaõ,que fe Ibe.ofTerecia, para que a Provincapodefleter

mais hum Convento , vifto^que os Adminiílradoresda Ermida

aflim o defejavao , cuidou Ãs meyos conducentes para fe ef-

feituar a nova fundação: bem que já na fabrica do pequeno

dormitório com algumas officinas , e na afliftencia dosnoífos

íteligiofos dentro da fua clauíura , divifava (para íe continuar

outra obra mais avultada ) hum fauflo principio.

575 Conííderando pois que ao throno defta Monarquia

fubira o feliciflimo Rey D. Manoel , e que mediante a protec-

ção de fua mãy a Infanta Dona Brites, poderia confeguir a mer-

cê, que intentava; recorreoa efta Senhora, fupplicandolhe, que

delRey feu filho lhe alcançaííe a neceflaria licença, para que a íua

Província foíle poííuidora com total adminiílraçaó da tal Er-

mida, e rendas annexas: de forte , que fe viefTe a concluir a obra

do novo Convento com a firmeza, de que dependem íemelhan-

tes padroens da humana piedade. A Infanta, que era dotada de

animo gererofo, e fobre outras heróicas virtudes tinha afingu-

lar prerogativa de concorrer, quanto podia,.para oculto da Mãy
de Deos(dando bem a conhecer a íoa prompta vontade, para lhe

eftabelecer os louvores, naquelíe fumptuofó Convento das

Religiofss da Conceição, que com grandeza Rea! fundou na

Cidade de Beja) naÒ íó tomou à. íua conta o alcançar! he del-

Rey
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Reya pertendida mercê ; masfezpormoftrar, que fe lembra-
va da grande attençaõ, que ao mefmo Provincial merecera,quan-
do por feurcfpeko cedeo da caufa ( em que járfallámos) perten-
cente ao Moinho da Agua doce em beneficio do feu criado Braz
Annes. O que fuccedeo, foy, que fem mediar mais tempo , que
o precifo para fe mandar a Monte Mor, aonde fe achava EIRey,
e de fe efcreverem as ordens , fez a Infanta virá fua prefença o
dito Prelado, elhe entregou hum Alvará delRey, em que tu-

do lhe concedeo pela melhor forma , que poderia defejar: o qual
Alvará fielmente copiado do feu original damos agora a ler,

por naõ repetirmos as fuás circunftancias, que faõ pertencen-
tes ao formal da Hiâoria.

576 „1^r Os EIRey mandamos a vós Braz Luiz,
„ l/N Contador da noíía cafa de Santa MARIA

„ das Relíquias , que he cerca da Vidigueira : e tanto que ahi

„ fordes, fareis vir para ante vós a Joaô Afonío, aJoão Vaz , e a

„ Ruy Fernandes , moradores em a dita , que atégora tiveraó

„ canegode receber , e arrecadar a modo de Albergaria, edeí-

„ pender os dinheiros, que á Cafa de No/Ta Senhora ofTereciaõ;

„ e aflim todolos outros
, que achardes tiveraõ o dito carrego,

„ e adrniniftraçaó , aos quaes vos mando , que lhes comeis Con-

„ ta do dito dinheiro , ecoufas
, que á dita cafa tiverem rendi-

„ do, defde que fe começou a edificar atégora : e aííim do que
3, tiverem defpendido nas obras da dita cafa , e tudo o que achar-

3> des por verdadeira conta , que a hi houver por defpender, o fa-

„ reis logo entregar a Fr. Rodrigo de Beja, Bacharel em Theo-
„logia, Provincial de Santa MARIA do Carmo deftesReynos

3 , de Portugal ; e aífim lhe fareis entregar o dito Mofteíro com
„ todalas coufas , que lhe pertencem , para elle daqui em dian-

5
,te fazer delle, e da renda delle o que fentir, por ferviço da

„ dita Senhora ; e de tudo o que affim fizerdes, nos trareis por

„ eferito para o vermos , o queafíím cumpri logo com boa dili-

3, gencia; porque aflím o havemos por ferviço de Deos, enof-

5, fo: feito em Monte Mórrç dejaneirode 1496. Pondo eftas

3, coufas , que afíim fe arrecadarem
, por inventario para vermos

a, comvofco, e fabermos que coufas faõ. Rey.

577 Defte Alvará naõ teve noticia o noflb virtuofo , e
douto Frey Luiz de Mertola * quando efereveo a vida do Ve-
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neravel Padre FreyEftevaó da Purificação, de quem já fizemos

memoria: a qual vida íe imprimio em Lisboa noanno de 1620:

e no livro delia, fallando acerca do titulo do Convento da Vidi-

gueira, diz: Se chama de Noffa Senhora das Relíquias , oupe-

las muitas, que em fitem, ou por fer a mefma Imagem huma

Relíquia do Ceô. O certo he, que o Convento { como em íeu

lugar veremos ) fe enriqueceo de Relíquias, quando fe edificou

a nova, e magnifica Igreja, que hoje exifte, a qual he a tercei-

ra das que alli ie lavrarão para aquella Santiííima Senhora : e no

dito Alvará lemos ,
que quando a fua primeira Ermida nos foy

doada para fundarmos o Convento, já fe chamava Cafa de San-

ta MJRIA das Relíquias. E pofto que EIRey mandou a Braz

Luiz, que ao Provincial entregaííe o Mofteiro, quiz dizer, que

também lhe dèíTe poííe do pequeno dormitório , e ofrkinas ,

que a dita Confraria fizera erigir para principio do defejado

Convento : mas he íem duvida , que fempre fe chamou das Re~

liquiasátíàe a fua fundação.

CcmheelrnesitG

tlobeneíuio»

CAPITULO III.

Da pofje ,
que a Religião tomou da Ermida , e bens, que lhe per*

tenciao. Da-fe noticia do principio^ que teve aquelle Convento;

da fegunda Igreja ,
que houve , e dos Bemfeitores , que edi-

ficarão a que de prefente exifte ,
para a qua/fe trasladou a

Sagrada Imagem da Mãy de Deoscomjokmnidade.

57 8 im Ecebeo ° Provincial a Ordem delRey

mJ com as pofliveis demonftraçoens de goí-

B ^^ to: e agradecendo á generofa Infanta o

eíFeito, que furtio da fua diligencia , deo a conhecer o muito

que eftimava, mais queo mefmo beneficio , a promptidaõ, com

que o Monarca lho concedera. E fem fiar de cuidado alheyo

a poffe, que devia tomar, aflim da Ermida , como dos bens, que

lhe pertenciaÕ , paífou á Vidigueira para concluir pefloal-

mente com os Mordomos da Confraria aquelle negocio. Os di-

tos Mordomos, e os moradores daquelle lugar, naò íò feflejaraõ

a noticia da refoluçaÕ do Soberano, mas ao Provincial fizerao

todas as honras competentes ao feu caracler. O contadorBraz

Luiz
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Luiz, Cavalleiro da CafadelRey

(
que era dotado de muitas

virtudes) querendo diftinguirfe no zelo de ver perpetuado o

culto da Sagrada Imagem da May de Deos , apreflbu os meyos
conducentes para a execução defiefim. Ajudadas pois as contas

dos Adminiftradores , logo que íc puzeraõ correntes, íe ajun-

tarão todos no dia primeiro de Fevereiro do mefmo anno de

1496 no fido da Ermida, onde o nomeado Padre Bacharel Fr.

Rodrigo de Beja, em nome deita Provinda, na qual preíidia,

tomou poííe , e adquirio a propriedade de tudo o que no Alva-

rá fe fazia mençaô ; íendolhe a dita poííe dada com tanta paz,

etaò geral applaufo , que pareceo durar ainda a íingular mara-

vilha, com que a Rainha dos Ceos principiou a >fer venerada,

pois por eftemododiípunha, queficaffe alli eíhbelecida a de*

íejada permanência dos íeus inceíTantes obfequios.

579 A dita Ermida com aquelle pequeno dormitório*

pelo qual fe havia começado a delineara fabrica do Convento,

efta va na terra , onde exi Aia o zambugeiro , em que a Santiflima

Imagem apparecera: da qual terra fizeraõ doação a Virgem Noí-

ía Senhora Pedro AfFonfo , e fua mulher Margarida Fernandes,

pays ( como jà diííemos ) da venturofa Paftora Maria, largando

aos Adminiftradores do fagrado edifício todo odominio, que

tinhaó, fegundo conftava de hum CompromiíTo feito pelo Ta -

belliaô Luiz Rodrigues. Contigua a efta terra havia outra

mayor , que á mefma foberana Senhora oíferecia , e defde lo-

go deo Affonfo Perdigueiro por hum CompromiíTo , e Cédula,

que fizera Diogo Dias aos 24 de Setembro de 1495. De tudo

tomou pacificamente poííe o Provincial no mefmo dia, eanno,

que acima declaramos : e defte tempo damos ao Convento fua

antiguidade. Vem a íer o quarto da Província como titulo das

Re/iquiaSy próprio do O rago, que na fua Igreja preííde.

580 Foy o primeiro cuidado do Provincial mandar vir

Religiofos do Convento de Moura ,
para que nefte já principia-

do, em quanto fe fabricava o quedeprefentepoífuimos, vi-

veíTem regularmente os necelTarios para celebrarem os Ofícios

Divinos : e íe houve com tanto zelo nefte particular , que fe

naô aufentou da Vidigueira , fem deixar abertos os alicerces de

todo o edifício. Vendo pois que corria a obracom diligencia, en-

tão fe recolheo a Lisboa, donde em hum ânno, que lhe reftou de

governo, lheafíiftio com dinheiro promptopara asdefpezas, fem
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fubíidio de peífoa eftranha; porque he certo , que para os gaí-

tos do material do novo Convento íó efte Prelado, e os doas

Proviociaes feus fueceífores contribuirão. Naquelle anno, e

nos três feguintes, em que governou a Província o Padre Mef-
tre Frèy Jeronymo de Santa Maria, fe coníervou a Ermida com
ameíma figura, com que nos fora doada; porque oempenho
defte Provincial coníiftioempôr a ultimaconclufaó na obra, em
que o feu anteceíTor lançara os primeiros fundamentos.

581 Entrando o virtuofo Padre Frey Joaõ de Santa
ANNA no mefmo emprego de Provincial , que foy (como fi-

ca dito) no anno de 1505 , e vendo qne o Convento neceífr-

tava de igreja mayor, deo ordem a fazelia com fervorofo cuida-

do : e logo que confeguio o feu fanto intento , fez trasladar a

Soberana Imagem da Senhora para a fuanova ca^a, deixada a

antiga, que fora fabricada em hum lugar , onde aclualmente ef-

táo pateo, pelo qual íe paíía do Clauítro para a Cerca. Ainda no
mefmo íitio chegamos a verhuns pilares de pedra bem lavrada,

fobre os quaes aflentava a abobada da Capella ; fendo eftes íi-

naes fufficientes para confervarem a lembrança da primeira Er-
mida. A nova Igreja íe levantou no íítio , onde agora temos
a cafa da Portaria. Era mayor em comparação da primeira, mas
naõ baftava a receber em íí commodamente o confíderavel nu-
mero de devotos

, que obrigados aos favores da Mãy de Deos,
a vifitavao nos dias folemnes. Com tudo, porefpaço dequaíi
noventa annos foy efta puriííima Senhora alli decentemente vc-
nerada> e fervida: até que no anno de 1593 fe acabou de lavrar

a magnifica Igreja, em que fua milagrofa Imagem agora preíide.

Erigio-feá euftadedous grandes Bemfeitores no(Tos, e devo-
tos feus , dos quaes juftamente devemos dar noticia, antes que
de taô fumptuoía fabrica eferevamos a memoria.

582 He de faber, que D. Franciícoda Gama
( de quem

ja falíamos) II Conde da Vidigueira fenhor deftavilla, edade
Frades* Almirante da índia Oriental , Eftribeiro Mor delRey
D. Joaô III , depois de outros filhos , que teve de íua illuítrifíi-

ma Efpofa Dona Guiomar de Vilhena, íenhora de bom entendi-

mento, e muito virtuofa ; hum foy D. Miguel da Gama, o qual

feguindo o exemplo de feu avô paterno o famofo D. Vafco da
Gama I Conde daquella villá , e deícobridordoopulentifíimo
Eftado da índia , deixou a pátria , e fahio a folicitar honra , e

for-
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fortuna no mefmo Eftado, que então feeftimava peia mais rica

pane do Mundo. Tomando as armas para defender, e augmentar

as jurisdiçoens da Coroa Portugueza , coníeguro entre os He-
xoes mais (inalados pelo valor gloriofa fama.; Por íerem as

fuás emprezas memoráveis, fez áe\ÍQ illuftre menção Diogo
4o Couto. E como também teve induíiria para adquirir,

/em injuria dos brios militares, baílance cabedal, voltou ri-

co para o Reyno, com o deíignio de viver retirado na Vidi-

gueira, onde íufpenfos os inílrumentos de Marte, podeííe va-

gar íó para Deos até a morte, naò por falta de inclinação á

guerra, mas por amor ás virtudes, que melhor íeexercitaò na
tranquillidade dapaz.

583 Havia eíte Cavalhero contrahido efireiíaamifade

com hum modefto , e virtuofo Clérigo chamado André Couti-
nho, Capellaõ Fidalgo da CaíadelRey, que antes de eleger o
eílado Ecclefíaílico paliara ás terras do Oriente, efoyo pri-

meiro Sacerdote , que fe ordenou na China. O illuftriffimo Bií-

po D. Leonardo de Sá foy o que lhe conferio as Ordens. Em
trinta e oito annos , qoe viveo naquelles domínios , adquirio

groífo cabedal. No feu teftamento declarou, que o naõ herdara

de parente algum, nem o houvera de officio , ou beneficio Ec-
clefíaílico, mas que o ajuntara com o feu trabalho , e induflria,

antes do Sacerdócio ; o que moftrava por huma certidão au-

thentica do mefmo Biípo. Epofto que era natural da Cidade do
Porto , e o amor da Pátria o chamava para alli paíTar o refto

da vida entre os carinhoíbs agazalhos, com que ordinariamente

íao recebidos, os que a ella íe reftituem aproveitados; com tudo,

D. Miguel da Gama em toda a viagem (que a fizeraõ de com-
panhia) o períuadio com tanta efficacia ahirdemoradaparaa
Vidigueira

, que aíTentando niílo, íe eftabeleceo naquella villa,

onde foy comprando fazendas , e ao mefmo tempo difíribuin-

do efmolas em obras pias.

584 A particularidade mais notável, que o dito CâVa-
lhero lhe referia da villa, eraamaravilhofaappariçaÓdaSan-
tíííima Senhora das Relíquias , a cuja Imagem profeííava taô

verdadeira devoção , que fazia por introduzila nos coraçoens de
todos. O Padre André Coutinho, que era por natureza pio, e de
génio flexível $ de tal modo imprimio na alma a noticia dos ex-
preíTados prodígios

, que inflatnmado nos defejos de ver a Sa-
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grada imagem, o mefmofoy empregar nella os olhos , quele-
vantar-fe da íua prefença, confagrando-lhe hum efpecialiíft-

mo amor. Excitado pois de hum devoto affecto , confíde*
rando

, que a Igreja naô era proporcionada á grandeza do Con-
vento, ajuftou com D. Miguel da Gama o fazerem entre ambos
á Mãy de Deos o donativo de outra Igreja 3 que no feu tanto

foíTe capaz de intitular-fe Templo; onde nas occafioens fefti-

vas fe comprehendeííeoimmeoío povo, que nefle tempo com
meritória defconfolaçaÕ ficava fora da caía da fénhora, por nao
caber no feu limitado âmbito. Muito concorreo para fe effeituar

a vontade deftes bemfeitores o merecimento, com que os Con-
ventuaes fe ajudavaõ

;
porque attendendo mais para a obriga-

ção própria , que para a quotidiana afínkncia de peíToas eftra-

nhas, que lhes houveííem de applaudir a obfervancia, ou de
reprovar a relaxação ; obravaõ a toda a hora 5 e no mayor re-

tiro de tal modo, que podeííem ficar fempre bem aceitos nos
olhos de Deos.

585 Concluio-fe com erTeito a obra da Igreja, fendo
Prior do Convento o benemérito Padre Frey Alberto de Chrif-
to. Nefte experimentarão os dous Bemfeitores , defdequeo
conhecerão , tao primorofas attençoens , que também por lhe
darem goílo , flzeraó , que no feu tempo a Sagrada Imagem da
Mãy de Deos fetrasladaíleparaa fuanova, e fumptuofa Cafa.
Eia então Provincial o famofo Padre Meftre Frey António do
Eípirito Santo, que pelos feus excellentes predicados três

vezes ( como em feu lugar diremos ) teve efte cargo , e agora o
exercitava a fegunda vez. Com o beneplácito defte Religiofif-

íimo Prelado fe determinou 5que a fefta da trasladação do Santif-

íimo Sacramento 5e da Senhora, íe celebraííe com a íolemnidade
mayor a que fe podeííe eftender o noífo empenho para a qual el-

le fe diípoz a fazer as diligencias poffíveis. Elegendo-íeo dia
da Natividade da mefma Rainha dos Ceos, para nelleíe lhe
confagrar taô gloriofo triunfo, moítroufe mais que todos in-

tereííado na preíente função D. Miguel da Gama , que da
obra fora o primeiro arbitro , e o fuperintendente. Por efta ra-

zão a elle fe attribuem todas as defpezas da Igreja; mas he certo,

que para ellas igualmente concorreo o Padre André Coutinho.

586 Bem poderíamos agora referir os fucceíTos defta ío-

lemnimma acçaõ com termos mais cultos -

3 porém julgamos,

que
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que efta noticia fe fará mais grata aos Leitores , fendolhes parti-
cipada na mefma forma

, que por ordem do Prelado íe Jançou
no fim do Tombo daquelle Convento. Alli fe expreíTaõ to-
das as demonftraçones de alegria , que em femelhantes feftas
permitriaji íingeleiados tempos antigos. E porque muito antes
da função íe publicou em toda a Província do Alemtejoodia
deíhnado, foy taõ eílrondofo efte ecco

, queaofom delíeaco-
dio com alvoroço, comoamaravilhofoefpe&aculo, incompa-
rável ajuntamento de povo , que fò em femelhante occafíaõ po-
dia venerar fora da fua cafa a Santa Imagem, daqualfecon-
tavaõ , e nunca fe podiaó bem exaggerar os portentos. Era5
de veras eftradas cheyas, e os montes cubertos de gente. Toda
veyo prefenciar as circunítancias, que íetontém no allegado
aífento, o qual copiado do feu original, e aqui transcrito , he
dotheorfeguinte.

5 87 » A ^s °! to 4ías ^° mez de Setembro do anno
» A de mil quinhentos, enoventae três, entre

3 , as íeis , e as fete horas da manhãa , fe trasladou o Santiflímo

„ Sacramento, e NoíTa Senhora das Relíquias para a Igreja no-
., va deite Convento, feita , e acabada por ordem do Senhor
,, D. Miguel da Gama com muitos gaftos da fua fazenda , ein-
„ duftria muy grande da fua peíloa.Eíefezhuma prociíTaô mui-
3 , to folemoe, na qual foy o Santiffimo Sacramento, e a Imagem
„ de NoíTa Senhora das Relíquias fahindo da fua Igreja velha , fmmtdtop
„ que agora he Portaria , foy a dica procifíaõ pela cerca abaixo
„ are o caminho da Vera Cruz, e da hi fez volta até a Cruz gran-
„ de (hoje chamada dosefgalhos)que eílá áíahida das vinhas,e
„ tornou pela eftrada da villa até entrar na Igreja nova. Foy
„ acompanhada de muy grande concurfode gente, que veyode
33 todas as partes do Alemtejoj e aflim também veyo toda a Cle-
5,rezia da villa da Vidigueira com Cruz alçada, e juntamente
a, com ella todo aquelle povo com muitas bandeiras, folias , e
„ danças, que a Camera da dita villa ordenou. E o mefmo fez a
5 ,

villa de Portel acompanhando a dita prociílao com outras
3, danças, que ordenou, e muílcas ao Divino: e de todas as
„ partes do Alemte/o acodiraõ, cada huma das terras como
„ que melhor podja feflejar. Houve por todo o caminho, por
„ onde a prociííaopaífou, muitos paííbs da Efcritura, os quaes
»,reprefentavaõ figuras vivas 3 que com feus ditosaopaflarda

i

ne;
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„ Imagem de Nofía Senhora , bem davaÕ a entender o que ca-

3S
dahumfignificava.

588 „ Chegada que foy a procifla6 adita Igreja nova, fe

„ íeguio aMiífa do dia, quefoy a primeira que nella íe diíle , a

3 ,
qual íe cantou com grande folemnidade , e com a mufica, que

„veyodaSé de Évora. Pregou o muito Reverendo Senhor

'„ Martim AfFoníode Mello, Cónego da dita Sé de Evora,e In-

„ quifidor do Santo Officio da meíma Cidade , Fidalgo muito

„ principal do Reyno de Portugal. ( Depoisfoy do Concelho Ge-

„ ral > e Bifpo de Lamego ) Na tarde do meímo dia houve vef-

„ peras cantadas com a meíma folemnidade de pela manháa.

3 , Vieraõ a efta fefta muitos Religiofos, na6 lo dos Conventos

a, do Carmo de Évora, Moura, e Beja, mas também de Lisboa,

3 , e também outros da? outras Religioens : e todos foraõ agaza-

3 , lhados com toda a mais gente
,
queconcorreo, naõ faltando

„ nada para o mantimento de cada hum em particular , e a todos

3, em geral, fegundo fua qualidade, eeftado, que parece eíla-

3
,va a fenhora fatisfeita com taÕ grandes feftas, e pagada dei-

tas; porque em tudo moftrou fua grande mifericordia: ebem

, íe vio ,
porque entre tanta multidão de gente nao houve a mi-

3 , nima diícordia , antes pareciaõ todos criados em huma mef-

>, ma caía no amor , e alegria, que todos moílrav ao. Era Prior

3, defte Convento neftc tempo o Padre Frey Alberto de Chrif-

5
,to, que mandou eferever efteaífento para memoria dos que

3, depois vierem. Hoje quinze de Setembro de mil quinhentos

, noventa e três annos.

589 Depois que a portentofa Imagem da Mãy de Deos

foy folemnemente collocada no excelfo throno , que com ad-

vertência ( fegundo diremos ) íelhe prevenio nefta fua magef-

tofa Igreja ; continuou o piiílimo D. Miguel da Gama a con-

correr para aconíervaçaó, eaugmento do feu culto , com fre-

quentes eímolas, naó fó da fua fazenda, da qual foy liberaliífi-

mo , mas também de peíloas devotas, adquiridas por meyo de

fua diligencia. Nefta efpecial devoção com a fenhora das Re-

líquias perfeverou em todo o reftante de vida, fem que já mais

deixafle de refidir na Vidigueira , naõ tanto por fer pátrio folar

íempre ennobrecido com a afliftencia dos íeus authoriíados pro-

genitores, quanto pelas felicidades , que eíperava, e coníeguia

èfombra, ou na vifinhanca de taõ infallivel Protectora. Sem
tomar
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tomar eítado

, nem fazer cafa própria ( como podia com as fuás
riquezas particulares ) todas diítribuio em obras pias, lembran-
do-fe da cafa da Miíericordia deíla Cidade de Lisboa , áqual,
por falta de fucceílaõ, conftituio por morte herdeira do feu
grofío cabedal. .

590 O Padre André Coutinho moflrando-fe fumma-
mente agradecido aos maravilhoíos benefícios, que começou a
j-eceber da mefma Senhora , deípendeo com tanta generoíida-
de, aífirn na Igreja , como no património do dito Convento,
que íe faz precifo convidar defde agora as attençoens dos Lei-
tores

,
para que em feus lugares hajaõ de refleclir na retribuição

deite fiel fervo, defempenhando-ie com a Senhora, naó menos
pelo fino amor que lhe profeílara, que pelos eftupendos mila-
grés, que íucceíhvamente lhe fizera.

CAPITULO
—

1

;

Da-fe noticiada Igreja, e de tudo oque mllaba memorável

§. L

Do Frontifpicio , Torres', e Capel/a Mór.

Liberalidade do
P. André" Cou.
tinho.

-

\r 9,

591 A Igreja deflre noíTo Convento da Vidiguei-
ra he huma das mayores, e maisfermo-

- ias do Alemtejo. Tem o frontispício , e
porta principal para o Meyodia. O pórtico hemageítofo, e de
figura exquifita. Aflenta fobre humfermofotaboleiro, parao
qual íe fóbe por três efpaçofos degráos de pedra , e he cuber-
to de abobada, que forma hum eirado. Efte termina por am-
bos os lados em duas torres iguaes

, que guarneííem , e ornaõ a
fachada exterior, cuja parede tem de altura ate a cimalha cento,
e quinze palmos. As torres faô quadradas, e abertas pelas quatro
faces: mas íó huma , queheadoNafcentejtemfinos, eíaõtres,
baftantes para o governo da Communidade. No meyo do eira-
do abre huma efpaçofa janella para o Coro alto, que o fazcla-
riffimo : e da parte fuperior ha hum grande óculo , pelo qual a
luz fe communica a todaa Igreja. Os aliíaresdo pórtico faõ de
boa pedraria, entre duas altas columnas,em que deícança a abo-

Pará qae
fica.

Pórtico.

parte

!

Torreai
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bada do eirado. Serve de remate ao mefmo pórtico hum efeu-

do efquartelado: o primeiro, e quarto quartel tem dezefeaques

de três peças emfaxa, e cinco em palia , e íobreoeícaquedo

meyo hum Efcudinho das Quinas defte Reyno; o fegundo, e

terceiro quartel tem huma afpa, e fobre ella as Quinas entre

quatro Cruzes floreteadas , e vafias do campo ; ficando todo o

efeudo cuberto com huma coroa.

592 Vifto o interior da Igreja, tem de comprimento def-

de a porta até a parede, aonde aíienta o retabolo da Capella mór,

cento e oitenta » e quatro palmos. Mas tratando primeiro defta

Capella, tem do arco até o retabolo , que he o leu comprimen-

to, íeílenta palmos , trinta e cinco de largo , e fetenta de alto.

He de arquiteclura Dórica, e muito clara, porcauía de quatro

grandes óculos ovados, dous em cada huma das paredes, pelos

quaes recebe a luz. Por oito degráos de pedra fe íobe do pa-

vimento para hum presbyterio, que ha em toda a largura da

Capella, com dezanove palmos de fundo. O altar he mageftofo

feito á proporção da Capella. O retabolo he o mefmo da funda-

ção da Igreja, obrado de fembragem com columnas da ordem

Compofta. Divide-fe em três corpos. No meyo do primeiro

(
que he o do invafamento das columnas ) eftá o decente Ta-

bernáculo, onde fe guarda oSantiflimo Sacramento. No meyo
do fegundo entre as columnas do centro , em huma bem orna-

da Tribuna fe vê a milagrofa Imagem da Senhora das Relíquias,

com applauíível circunftancia , de que lhe ferve dethronoo

mefmo tronco da arvore, em que appareceo , e começou a fer

venerada naquelle íitio. Curiofidade com boa advertência foy

dos fundadores da Igreja, lavrarem-na em forma , que oditofo

zambujeiro fe confervaíTe no lugar, onde fuftentado nas pró-

prias raizes , e fò cortada a rama , íeja perpetua peanha da

Sagrada Imagem , que íe dignou efcolhelo para o feu primeiro

alTento.

593 O mais que nos refta dizer á cerca do mefmo tron-

co 5 reíervamos para o Capitulo dos grandes prodigios, que ha-

vemos de referir da Soberana Mãy deDeos, feitos, mediante

efta devotifíima Imagem , que he de quatro palmos , ede in-

comparável fermofui a. Nunca fe chegou a conhecer a matéria,

de que fora obrada ;
porque a fumma veneração, que fe lhe tem,

já mais admittio exames menos decentes 3 depois queíevio

naõ
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naSfer de pedra , de madeira, ou de outras fabidas matérias, em
que ftmelhantes eílatuas fe lavraõ. A encarnação do roílo, e

das mãos he a mefma, com que (ha perto de trezentos annos)

apparecera : e poílo que a cor tem efcurecido , nem por tanto

lhediminuea graça doafpeclo, para o qual ninguém levanta os

olhos fem profundo reípeito
5
porfe affentar

,
queaquella Sa-

grada Efcultura he do Ceo, fabricada, e para alli conduzida por

miniflerio dos Anjos.

594 He Imagem de veftidos , eeíks íe lhe fazem como
Fóm)adofelI

próprios de Senhora do Carmo. O mais preciofo de todos no » efti^
tempo prefente he , o que lhe adquirío o Padre Meftre Fr. Fí-

lippe de Santa Therefa , quando foy Provincial; empregandoa

eímola, que fe lhe deo para eífa defpeza, com tanto zelo , e taõ

boa eleição, que a riqueza da obra parece exceder muito á

quantia do donativo. He também preciofo o cortinado , que

orna a boca da Tribuna , pofio que dentro deita íó tem lugar a

Santa imagem da Senhora. Aos lados, entre ascolumnasdo

mefmo retabolo,fe veneraõ duas fermoías eftatuas, huma na par-

te do Evangelho do nofío Proto-Patriarca Santo Elias, outra na ímâgeSi p m
parte da Epidola da noíla Doutora Myflica Santa Therefa deJE- wboio

í

SUS. Sobre acimalha real fé levanta o terceiro corpo
,
quehe

de volta redonda, com differentes quadros de fino pincel entre

molduras douradas. A pintura do meyo reprefenta a Afíump-

çaõ da Virgem NoíTa Senhora, as dos lados figurão vários myf-

lerios da fua vida, fendo as mais notáveis quatro, que moílrao a

mefma Soberana Senhora naíeida, apreíentada no Templo,

recebendo a Embaixada do Anjo , e expondo o feu Divi no Fi-

lho á adoração dos Reys. O dito retabolo he pintado, e bem
guarnecido de ouro; naõ bailando fua confíderavel antiguidade

a diminuir aeílimaçaõ, que delle fazem os que conhecem, e

fabem avaliar os primores do artífice, e a elegância da arquite-

ctura.

595 Nas paredes, que fe correfpondem de huma* e ou- DepoGto d«s cç

tra pane do dito presbyterio, eftaõ abertos dous grandes nichos* daGama*.
auS

No da parre do Evangelho fe guarda hum caixaõeuberto de ve-

ludo preto, aonde fe depofitaraõ os oííos do inclyto Heroe , cu-

jo nome fe declara na infcripçaô
, quefe abríoem humagrané

de pedra, imbutida na meíma parede, a qual diz afíim ; Aqui

jaz, o grande Argonauta /). Vafco âíi Gama ,
primeiro Conde da

Tom II. Tt Vlàu
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Vidigueira , t Almirante das índias Orientaes 5 efe»famofo âef-

cohnâor. No da parte da Epiftola fe vêoutrocaixsô íemelhan-

te , e na pedra, que eílá na parede, diz hum letreiro : Aqui 'jaz,

D. Francifco da Gama, quarto Conde da Vidigueira , Almiran-

te da índia , Vice-Rey delia duas vezes , Pr e/idente do/eu Conce-

lho , Gentil-homem da Camará de Sua Mageftade , e dofeu Con-

felbo de Eíiado 5 o qual tendo férvido àncoenta, e/eis annos, ten^

do começado de quatorze , fcy cativo na batalha de Alcácer , e

veyo a acabar em Oropeza, mal jaús feito do feu Ri
ty , dondefoy

trazido para efle Convento a 30 de Mayo de 1640.

596 Defcendo-fe ao pavimento da meímaCapellafe vê

para a parte do Evangelho huma grande campa , ondeíeabrio

o Kpicafio íeguinte: Aqui jaz D. Eftevao da Gama, do Confe-

Iho delRey D. Joaõ III , filho de D, Vafco da Gama , Conde da
Vidigueira , Almirante da Índia , e da Conde/Ja Dona Calha-

rina de Ataide ; e fendo Governador da índia , em Socova , e

Mar Roxo , fez Cavalleiros no Torrom em hum Mcfieiro de Fra-

des de Santa Catharina do monte Sinay , que tfiã à vifia do

me[mo monte : faleceo em Setembro ^1575, e veyo para aqui.

Na mefma fepultura fe depoíitou o corpo do noíTo nunca efque-

cido Bemfeitor D. Miguel da Gama , que foy ( como já diífe-

mos ) o principal Fundador defta nova Igreja : e poítcque fe

naô lavrou em alguma pedra efta memoria , aqui ( em final da

noffa gratidão ) a deixaremos perpetuada , para que ao epitáfio

do Monumento íupraõ os caracteres da efiampa.

597 No meyo do mefmo pavimento eftá outra campa
mayor , feita de huma notável pedra de Montes-claros bem la-

vrada. Na parte fuperior tem abertas as Armas, de que ufaõ os

illuítriííjrnos defceodentes do inciyto D. Vafco da Gama : e lo-

go abaixo fe lê .' Ne/la fepultura j»z o ExceUentijfimo Senhor D.
Vajco Luiz da Gama, quinto Almirante da índia, e Conde da
Vidigueira, primeiro Marquez de Ni/a , efiu Alcaide Mórje-
fihor das villas da Vidigueira , e Villa de Frades , Commenda-
dor das Commendas da Ordem de Chrifio , e Santiago da Cidade
de Beja, e do Terço da villa do Viwiojo, dosConJelhos de Efia-

do, e guerra , Dejpachos, e Juntas todas dos Reys D. Joaõ IV.

D. Afonfo VI, da Rainha Regente Dona Luiza , do Príncipe

D. Pedro, e Eflribeiro Mór da trinceza Dona Maria Francif-

ta Ifabel de Saboya , Vedor dafazenda, e da]unta dos Três Ef-

ta-
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taâcs , Embaixador que foy duas vez.es em França, Ordinário^
e Extraordinário , e nomeado de Obediência aos Papas Urbano
VIU, e hmocencio X. toy terceiro neto do grande D. Vajco da
Gama Defcobridor da Indta , e feuprimeiro Almirante, e Con-
de da Vidigueira : nafceo a 13 de Dezembro de 1612, efakceo a
28 de Outubro de 1676 annos.

598 Neíle meímo jazigo foy fepultado feu filho D. Fran-
cifco Luiz Balthaíar António da Gama, que por efpecial mercê
deJRey D. João IV foy Conde da Vidigueira era vida de feu
pay ; cujo titulo lhe deo de juro , e herdade para todos os feus

Succeflbres; vindo a fer o II Marquez de Nifa, fenhordefta
villa , e da de Frades , e de Torvoens com os mais Eftados, Tí-
tulos , e Commendas da fua nobiliííima cafa. Foy Meftrede
Campo da Infantaria em Alemtejo, General da Cavallaria da
Província da Beira, poílos, com que fervio na guerra valerofa-

iriente. Foy também Governador , e Capitão general do Rey-
no do Algarve, do Confelho de Eítado , e guerra, dos Reys
D. Pedro II, e D. JoaõVnoíTo Senhor. Faleceo em Évora a

iode Agoíto de 1707, e foy íeu corpo conduzido paraaquelle
lugar, aonde defcançaõ as iiluílres cincas de outros Cavalhe-
iros da meímaefclarecida Família. Mas ainda que os authoriía-

diífimos deícendentes do grande D. Vaíco da Gama elegerão
efta Capella para feu enterro , naô he porque fejaõ Padroeiros
do Convento, como por informação menos verdadeira efcre-

yeraó Jorge Cardofo , e António Carvalho da Cofta , de cu-
ja noticia procedeo o engano dos Authores modernos

, que di-

zem o meímo. O que moveo aos ditos Senhores da Vidiguei-
ra a fazerem depofito dos feus cadáveres na referida Capella,
foy a íumma devoção

, que fempre tiveraÕ a noíTa Senhora das
Relíquias, concorrendo para eííe eífeito as noíías vontades, que
em attençaõ ao muito, que lhes fomos obrigados, para tudo o
que feoíferece obrar em feu obfequio, fe moftraõ promptiííl-
mas.

599 Em todo o vaô da Capella eftão Coro com boas
cadeiras , que encoftaõ nas paredes. Na da parte da Epiftola
quafi em meyo, ha huma porta

, que dá ferventia para o mefmo
Coro: e na do Evangelho ha outra em correfpondencia, que vay
para huma cafa, hoje de fabrica, chamada Sancri/tia velha ,

da qual depois daremos noticia. No alto deíia mefma parede fe
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vè hum notável quadro da mais excellente pintura , quefeap-

Quadre notarei,
piaucje naquella Provinda. O panno ( fora a moldura ) tem

vinte e dous palmos de comprido , e dezafeis de largo. Repre-

fenta a Afcençaõ de Chrifto Senhor Noíío comtodaafabiica

viíivel, que os peritos artífices coftumaÕ figurar; efe expri-

mem alli várias acçoens com tanto eípiriro, que parecem de pef-

foas vivas. O I Marquez de Niía D. Vaíco Luiz da Gama, de

quem acima falíamos , foy o que delle nos fez doaçaõ; e o eíti-

mamos como hum grande thefouro, porque he no conceito de

todos admirável a íua conhecida , e nunca baítantemente exag-

gerada precioíidade. A Eftante do meyo do Coro he efpecial pe-

la grandeza , e pelo feitio. O teclo da Capella he de abobada ,

o arco exterior he de pedra bem lavrada , e fe fecha com gra-

des j que por ambas as partes terminaó nos dous púlpitos , em
que nos dias folemnes ( conforme o noíTo Rito particular ) íe

cantão , em hum a Epifíola , em outro o E vangelho.

§• »•

Da Capella do Cruzeiro chamada do Padre André Coutinho. Da'
fe noticia defle VirtuoftJJimo Sacerdote.

6oo TP\Eícendo-fe ao Cruzeiro ha nos feus topos

JL^J duas grandes , iguaes , e bem paramentadas

Capellas. A da parte do Evangelho he dedicada a NoíTa Se-

nhora da Conceição. Tem vinte, e dous palmos de largura, vin-

te e três de fundo , e trinta e cinco de altura até a abobada
5 em

cujo meyo ha hum zimbório feito para mayor claridade da Ca-
pella. O arco exterior he de fingular feitio, obrado de pedra de

Eílremoz bem polida.Para o Altar fe fóbe por três degráos tam-

bém de pedra lavrada , fobre os quaes ha hum fufficience pref-

byterio. Revefte-fe a dita Capella com hum curiofo retabolo

de pedraria de Montes-daros, acompanhado de boas columnas,

Rewboio, esan-
^ a Ordem Corinthia: e em outro retabolo de talha dourada, que

«as imagens. fica guarnecido do de pedra, eítaÕ collocadas várias imagens.

No meyo íe vê huma de vulto, ainda que muito antiga, de parti-

cular devoçaÔ, que he a da mefma puriílima Senhora, que deo o
titulo á Capella, aonde preíide: da parte do Evangelho a de

feu glorioílííimo Efpofo S. Joíeph com o MeninoJESUS nos

braços ; e da parte da Epiftola a do noílòinclyto Martyr Santo

An-

Ã quem he de-

dicada

ítsa medida.
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Santos 0!cos
fl

mas.

Memoria

A ngelo. Na parte fuperior íervem de ornato algumas finiílimas

pinturas de vários Santos. Sobre a banqueta do Altar ha hum
mediano , mas bem ideado Tabernáculo, aonde com decência
íe guardaõ os Santos Óleos.

6oí O pavimento de toda a Capella he de xadrez com- Pavimct»oi

pofto de pedras brancas , e pretas , no meyo das quaes eflá huma
grande caaipa fem letreiro algum. Na parede do lado da Epif-
tola ha huma janella , que fervio de Tribuna com entrada pela
caía ( em que acima falíamos) chamada Sancriília Velha. Na-
mefma parede eftá metida huma grande pedra , a qual tem hum w«<iofcAij

eícudo de armas feito de relevo, em q íeTe vê huma Cruz
entre cinco eftrellas , huma em chefe, e quatro em duas palias:

ao pé da Cruz hum leão andante, e na orla do Eícudo cinco
caftellos, ficando hum em chefe. Cobre o efcudo hum elmo
aberto. Por baixo do dito eícudo em toda a largura de pedra fe

lê a inícripçaó íeguinte : Capella, e jepultura de André Coutu
?éo , Capei/aà fidalgo da Cafa de Sua Magíftade : a qual fundou
e dotou de renda baflantepara as obrigaçoens, que temos Padres
de/ia cafa, qm fao as ftguintes : Duas Mi/Jas regadas quotidia-

nas : nos Sabbados huma cantada de Noffa Senhora : cada mez*
hum Offício de nove liçoens : o primeiro Domingo de cada meza
Miffa cantada, Sermão , e Rejponjo : em dia de Natal, Pafcoa,
E/pirito Santo , Corpus Cbnfti , Purificação ', Conceição, Santo
André, SaÕ Francifco, Miffa cantada , e Sermão : Santo Anto*
frio , Saõ Boaventura , Miffa cantada com refponfosás vefperas 9

e did com todos os Padres , Acólitos , e Cruz, » e no Sermaôfepe*
dirá Pater no/ler, e Ave MARlAporfua alma. Andou na In-

ata trinta, e oitoannos : foy o primeiro Sacerdote, que/e ordenou
na China , faleceo aos..

602 Efte honrado, e exemplariííimo Varaó, de quem
já efcrevemos a naturalidade, e aoccaííao que houve para re-

fidir na Vidigueira , foy o que mandou fabricar a referida Ca- G«.eroGd.dcd*

pella defdeos feus fundamentos. Como tinha baítantc rique-
íun(U^8

za , e era dotado de generofidade de animo, difpendeonefta
obra quanto julgou fer neceflario para que fkalTe perfeita. A
inftituiçaó do contrato, pelo que refpeita ás obrigsçoens dos
Religiofos, eásrendas parafua fatisfaçao , foy feita na mefma
villa pelo Tabelliaó AíFonfo Soares aos 8 do mez de Outubro de
1588, cuja cópia fe acha lançada no Tombo daquelle Conven-

to,

t

Supra ti] ||j. o
«um 590»
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to. Deixou a dita Capeíla (
que he magnifica ) todos os orna-

mentos precifos para a celebração do Santo Sacrifício da MiíTa

no leu Altar : e alem dos cortinados de boas fedas , e das ropas

de linho finiffimo, que alli diftribuio , lhe fez o donativo de

muitas peças de prata , que pela razaõ do feitio fao as mais pre-

cfoías de todas, as que de preíente poíluem os mais Conventos

defta Província. Das notáveis daremos noticia em outro lugar.

E íendo que deíde o anno da celebração do contrato, logo aquel-

k Inftituidor deo principio a ornar, e enriquecer a Capella, com
tudo no leu teftamento

(
que foy approvado pelo Tabelliaõ da

Vidigueira Pedro Beiraò aos 21 de Março de J595 ) lhe deixou

novos legados, e mayores rendas.

603 No mefmo teftamento declarou os motivos, que lhe

occorreraõ para augmentar aquella renda em utilidade dos Re-
ligioíos , e vem a fer ( como elle diz ) Para moftrar a devoção,

que lhes tenho, e amor, com que me ofereci ao ferviço da Virgem

Noffa Senhora ; epara que a minha Capeliafique hafiantemente

dotada , e em nenhum tempo fepoffaô queixar. Verdade he, que

também crefeeraó as penfoens ; mas ainda que actualmente pa-

recem grandes , no tempo em que os ditos Religiofos recebiao

daquelle Venerável Sacerdote tantos , e taõ particulares bene-

fícios , a todos íe propunhaõ diminutas , e na execução íuaves.

604 Naõ he explicável o goflo , que o Padre André

Coutinho fazia, de que a Mãy de Deos na íua Capella fofíe com
frequência vifitada , e fempre bem fervida. Aífim o deo a co-

nhcer em muitos legados pios, com que favoreceo a differen-

tes pefíoas daquella vilSa , ás quaes deixava a penfaõ de irem á

fua Capella. Refervando de hum grande juro, que lhe paga-

vaÕ j fufficiente quantia para fe caiarem feisorphãas em cada

hum anno; afaber, dousannos na Vidigueira, e hum na Cida-

de do Porto alternadamente, impoz a obrigação íeguinte
,
que

as orphãas daquella viila, depois de recebidas, iriaõ todas com-

poftas com os íeus mantos á dita Capella , a refarem hum Padre

N. e huma Ave Maria. Deixando ao Hofpital da mefma villa

certa renda, para fe veftirem por fua conta no dia da Conceição

de Noífa Senhora , em cada hum anno, cinco pobres, man-
dou, que no meímo dia iriaô juntos á fua Capella a darem gra-

ças pela recebida mercê, e adizerem pela íua alma outras fe-

melhantes oraçoens. A duas virtuofas mulheres deixou efroo
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hs de dinheiro , com a declaração, de que por tempo de hum
anno iriao todos os dias viíitar na mefma Capella a Virgem San-
tiflima. E para ter cuidado na dita Capella deixou ao Conven-
to o melhor efcravo dos que poíTuia, com a penfaó de a var-

rer , e fervir em tudo o mais, que pertenceíTe ao íeú aceyo;

prevenindo
, que o dito efcravo

(
que fe chamou Franciíco

)

nunca poderia fer , ou alienado , ou remetido para outro Con-
vento.

605 Aos feus Teftamenteiros , e Administradores orde^

nou, que no termo de hum anno depois do feu falecimento fi- oflo S deíuáMã°y

zeíTem trasladar os oííos de fua may, da Igreja das Chagas dei-
eIrmaas -

ta Cidade de Lisboa, onde fora fepultada
, para a dita Capella,

declarando , que a fepultura da dita fua mãy era conhecida pelo

letreiro da campa que dizia: Aqui jaz, Margarida Rodrigues

de MagaJhaens. O mefmoquiz que fe fizeííe aos outros olTos,

quealli feachaífem , queeraõde íuas irmãas.* edifpoz, quefem
pompa foííem todos trazidos, e depoíitados no carneiro, queel-

le mandara abrir para o feu corpo. Mas que no dia da traslada-

ção os Reíigiofos daquelle Convento cantariaõ por fuás almas

hum Offieio de nove íiçoens com Miffa de três Padres : o que
com effeito fe executou , ficando os cada veres debaixo da gran- sup» mm. *o ti

de campa, que eílá ( como já efcrevemos) no meyo do curioío

xadrez do pavimento.

606 Ao Provincial deíla Província , e âo Prior daqueííe Viíita *n™il Ha

Convento, que pelo tempo adiante exiífciffem
(
por ferem tam-

" ?e a*

bem nomeados feus Teílamenteiros por morte de D. Miguel da
Gama, e de Ruy Pires da Veiga ) rogou com attendiveis inf-

tancias , que em cada hum anno fizeífem huma viíita íolerrme

á dita fua Capella para examinarem, fe eMava bem ornada á

proporção da renda
, que lhe deixara para a fua fabrica : fe efla-

va Tem falta alguma , e bem guardada a prata, de que lhe fizera

doaçaòj pois lhe prevenira o modo , e as cautelas para le evi-

tar qualquer eXcogitavel prejuízo. Para que aííím os Prelados,

como todos os Religioíos daquelle Convento fe lembraífem

de confervar a Capella com a decência, que elíe defejava ,

lhes trouxe á memoria o efpecial amor, que íempre lhes tivera;

refpeitando naõ fò ao commum da Religião, da qual declarou

fer Confrade ; mas ao particular do Convento de NoíTa Se-
nhora das Relíquias, em cujo beneficio fora em todo o tempo

libera^

::.^ki::-1
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liberal , eafíim o moftrou em obras de paternal caridade.

6o7 Bafta referirmos, que da íua fazenda mandou efta-

belecer íeííenta mil reis de renda, para que juntos com vinte

mil reis mais de outra renda já aííentada, íegafíaflem todos eí-

íes oitenta mil reis em cada hum anno com os Religioíos en-

fermos do dito Convento; acrefeentando, que fe os Prelados di-

veniíTem efta quantia para outros gaftos, e naõ trataílemdos

enfermos com tudo o que foíTe precilo, em tal cafo a Mifericor-

dia da villa da Vidigueira poderia lançar maõ daquella renda

para a applicar na forma, que elle difpunha. Ifto fez mais por íe-

gurar o commodo dos enfermos, que por deftituir o Conven-

to da utilidade. Para o minifterio dos mefmos Religioíos en-

fermos deixou todas as fuás camas, queeraõ muitas e boas : e

naõ íó as cubertas , que lhes pertenciaõ , mas ametade de toda

a ropa branca, que fe achaíTe , ou foíTe de panno da índia , ou

de linho de Portugal ; refervando a outra metade para os Reli-

gioíos de Saõ Francifco também enfermos , afMentes no feu

Convento da mefma villa. Aosnoííos deixou mais a louça , va-

fosdecobre, e de outros metaes do feu ufo ordinário ; etodoo

comeftivel , que fe lhe achaííe capaz de lhesfervir, ou para

alimento, ou para regalo.

608 Efta notável caridade com os enfermos íe fez mani-

fefta, e lhe chegou a levantar hum eterno padraõ no Hofpital,

que mandou erigir na Mifericordia da Vidigueira com renda de-

terminada, parafe curarem continuamente por fua conta féis po-

bres. E alem do juro, que diftribuio para feu Mento, lhes con-

fignou mais vinte mil reis de renda annual para fe diípenderem

na reforma das camas , e também nas mortalhas dos que fale-

ceííem. Epara que os ditos enfermos tiveíTem hum Sacerdote

prompto, que quotidianamente lhesadminiítrsíTe o bemeípi-

rituai , difpoz, que da fua mefma fazenda fe eftabeleceííe ren-

da certa para hum Capellaõ virtuofo,oqual refidindonomefmo

Hoípital , e tomando a feu cuidado as almas daquelles pobres,

folicitafleafalvaçaòdecada hum como meímo zelo, com que

os íeus adminiftradores deviaó prevenir os meyos neceííanos

para a íaude corporal de todos.

609 Dilatada digreíTaò faríamos , fe houveííemOs de

referir outras excellencías, e virtudes defteApoftolico Varão.

Em todas foy exemplariííimo, e por ellasmereceo a eterna me-
mo-
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memoria do feu venerável nome. Alguns annos antes de mor-

rer , íe defapropriou de tudo o que era do Mundo , a fim de con-

verfar com Deos abftrahidode outros exercícios, e fò emprega-

do nos quotidianos louvores de íuaMãy Santiííimaj principal-

mente depoií do grande milagre , que eíla Soberana Senhora

obrou em feu beneficio, como em lugar mais próprio efereve-

remos. A D. Miguel da Gama, feu intimo amigo, deixou vá-

rias peças de ouro de muito preço , e algumas alfayas ricas, que

o dito Cavalhero eftimou menos pela utilidade , que pelo amor,

bem expreflado neftes íinaes* Entre outras coufasíhedeohuns

Angulares pannos de Raz , aonde as proezas dos Gamas eftavaô

bem debuxadas , razão, porque fallando delles no feu teftamen-

to para que fe entregaíTem ao dito Cavalhero, diíTe, que eraõ da Mpofiçao rari

fua hiftoria. A Ruy Pires da Veiga ( de cuja amifade fazia

também particular apreço ) deixou outras peças de Valor : e

ufando de femelhantes acçoens de liberalidade com differentes

peflbas , a que fora inclinado, ultimamente preparou para íi a ca-

ía ( emque já falíamos ) chamada Sancriília velha, immediaia á

fua Capella,para a qual tem Tribuna; e alli paíFouo reíta da vida

folitario, e penitente, até que a alma fe lhe íeparou do corpo pa-

ra gozar no Ceo ( como piamente cremos ) a jufta remunera-

ção dos ferviços, que a Deos, e a fua Mãy Santiífima fez na

terra.

610 Aconteceo o feu tranílto no dia 17 de Fevereiro

do anno de 1597 , fegundo confia da abertura do feu teftamen-

to. E pofto que efta noticia íe naõ acha na memoria, que fe con-

ferva eferita na pedra da Capella, he, porque no tempo, em que

íe abrirão aquelles caracteres, ainda elle vivia. Seu corpo foy

fepultádo no jazigo próprio, que eílava prevenido no pavimen-

to da Capella , aonde defeanfa , depois de fe lhe fazerem todas

as honras pofíiveis no íeu funeral. Dura naqueile Convento a

confiante tradição, de que o dito corpo permanece incorrupto,e

que coníerva íinaes, de que o elpinto que o animou, gola a Dem« corpo.

aventurança. O certo he , que paílado quaíi hum feculo, depois

de íer depoíitado naquelle Carneiro , aconteceo , que contan-

do-íe o anno dei 691, vários Religiofos excitados da curioíi-

dade defeerao ocultamente ao lugar do depoíito, e acharão o res-

peitado cadáver íem corrupção alguma, mas antes comosr íinaes*

que comumente coftumaõ dar os corpos dos Predeftinados. Em

Wh* «íís.é tns©

do (eu trattit^j

Ineormpçaô â6
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outro atino mais próximo aos noílos tempos, certo Eeligiofo

grave da Província, em occafiaõ , que era Fiior daquelle Con-
vento, executou a meíma diligencia com igual fortuna: ed*l-

li em diante fe prohibiraõ todos os meyos,!que então fe naõ evi-

tarão, para novo exame do que já naó dependia de averiguação.

§. III.

Da outra Capella , e /epuHuras notáveis do Cruzeiro*

6n A Capella da parteda Epiíloia domefmoCru-
£\ zeiro he na grandeza, e na figura femelhante i

da Conceição. Chama-íe do Sacramento; porque alli em hum
íumptuofo Tabernáculo fe guarda , e 61 diâribue^os Fieis na

Mefa Euchariftica o Sacroíanto corpo de Chrifto.. O dito Ta*
bernaculo

( que eílá firmado íobrea banqueta do Altar, como
em corpo diftinto ) encofta em hum antsquiííimo retabolo, que
fóbe a toda a altura da Capella , dividido em pilares, ecoíum-
nas , as quaes guarnecem hum grande numero de painéis de fi-

nas pinturas, o dito retabolo he dourado , e tem no meyo hum
grande nicho , em que fe vê collocada a devota Imagem de
MARIA Santiflima, feita de vulto, com o menino JESUS nos
braços. O feu titulo próprio he do Soccorro. , e naô da AíTurnp-

çaõ, como já fe imprimio em outras memorias. Da parte do
Evangelho eftá a milagtofa Imagem de nofía May., e Senhora
do Carmo de vertidos, com a do glorioíoSaõ Simão Stoch, re-

cebendo o Sagrado Eícapulario. Eíla Imagem he a que preOde
nas funçoens da noífa Venerável Ordem Terceira fundada na-
quelle Convento ; da qual Ordem ( como temos promettido

)
juntamente com as mais do Rey ao, daremos noticia em volume
feparado. Da ouua parte fe veneraõ as ímsgess de Sao [oaò
Bautifta , de Saõ Neotel , e do noífo portencoío Confeífor San-
ro Alberto Drepaneníe, advogado contra as Febres, aquém os
Fieis coftumaó trazer muitas ofrertss em gratificação dos bene-
ficios, que faz aos enfermos; porque o mefmo he íerdelks in-

vocado, que confeguirem com o feu patrocínio perfeira-laude.

612 As paredes dos lados fao cuberras de azulejo. Na
parte do Evangelho em huma pedra fe vê hnm Eícudoéfquar-
telado: no primeiro, c quarto quartel hum Pato; ndíegundq
cinco eftrdias de oito pontas , e huma flor de Jiz tem el*

mo
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mo aberto, e por timbre hunia maõ corri maíía de armas. De-
baixo do Eicudo eílá o letreiro feguinte: Capei7a , que inflituio

Manoel Vaz Pato , e fua mulher D. Gatharina de Macedo , e Se-

queira , e cie feus herdeiros, que' deíle defenderem , com obriga-

çaõ de huma Mijfa quotidiana, e de cinco Ojficlos inteiros, em
quanto o Mundo durar.

613 He de íaber, que Manoel Vaz Pato
( peílba muito

principal da villada Vidigueira, onde aíM ira ) mandou "ornará

íua eufta eíla Capella , e aSH inílituio Morgado, íegondo confia

doleu tefíamento, ecompromiíío, feltoporíeu íobrinho o Pa-
dre Sebaftiaô Paes, eporelieaííínadoaos 8 do mez dè Agoíto
de 1666. Foy approvado peloTabelíiaõda mefmávilla' Pedro
Dias da Sylveiraaos 9 do dito mez, e anno.Defte Morgado tem
íido fenhores, e Adminiílradores da Capella , os honrados def-

cendentes dolnftituidor. O Padre MeftreFrey Manoel de Sá
nas íuas Memorias Hiíloricas efereVeo

, que o Adminiílrador
no feu tempo era Rodrigo de Mello Lobo , morador na Cidade
de Beja. Porém conda, fym eííaadminiftraçáõ riao lhe perten-

cera a elleporíl, fenaò por fua mulher Dona Neothelalgria-

eia de Almeida 5 a qual a(fim que faleceo, logo aqoeila adminif-

traçaÕ paíTou ao Padre João Soares do habito de SaÕ Pedro.
Por morte deíle , he actualmente Adminiílrador íeu irmaÒ Ve-
yiííimo António de Barros , Cavalietro profello da Ordem de
Chrifto, aííifíente naVidigufira, e pçla^íua conhecida nobreza
hum dos queíeoccupaônos ordinários governos delta villâ

614 No pavimento do rnefmo 'Cruzeiro ha duas fepuí-

turas memoráveis. A que eftá próxima á Capella da Conceição,
tem na campa hum efeudo eíquartelado ; no primeiro quartel
cinco Eftrellas de oito pontas,noYegundo huma figueira, no ter-

ceiro doas cabeças de dragoens, e no quarto hum CafMlo. O
Eicudo fe cobre de hum elmo aberto, timbre hum Caftellò, de
que íaehum ramo de palma. Debaixo do Eicudo fe lê: Sepuh
tura de Bartholomeu da Fonfeca de Figuúroa, e de Dona Grima-
negado Carvalhal Freire, fua mulher ,- e de Dona Maria fuafi-
lha , e herdeiros. A que eílájunto ao arco da Capella do Sacra-
mento, tem huma pedra , que moílra íer porta de carneiro ; e hu-
ma campa de pedra de Eftremoz bem lavrada, e de fuffi cien-

te grandeza, em que fe lê: Sepultura do Padre Jorge Dias-, e

defua irmão, Anna Dias. Ha no meímo pavimento outra cam-
Tom. II. Vv 2 vú

Manoel Vai Pa-;

to,Inítiíuidorda

Capella,

Memor. fiijí. ttmtí

1. fàg, 141. {ti

304.

Ádminiílradorsj

da dua Capella;

Sepultura hlêf
moravcl.

Outra que ha
Cimeiro.

1



Medidas do cor.

jjo da Igreja,

Capella de saa«

Sepultura de Ifa*

bel Rodriguei.

Capella do Sc-

ahor 'JESUS.

3 40 C/irónica dos Carmelitas
pa menos polídi , na qual fe vê o letreiro feguinte : Sepultura

de Pedro Cabral Cavalleiro.

§. III.

Do Corpo da Igreja , fuás Capellas , è fefla principal do /eu

Santiffimo Orago.

615 O Corpo da Igreja he de arquite£tura fumptuo
fa. Separa-fe do Cruzeiro mediante humas

grades torneadas. Medindo-íe do arco da Capella Mór até a

porta principal, tem cento , e vinte quatro palmos, com oitenta

de altura ate a abobada , que he de berço , e cincoenta de vao

entre as paredes das Capellas, além do fundo década huma. Da
parte do Evangelho ha huma Capelia áface, aberta no grolío

da parede. He dedicada aogloriofo Santo Amaro, crjjaniilagro-

fa Imagem de vulto de eftatura natural eílà collocada nomeyo
de hum retabolo antigo. Efte he pintado, e tem íeusírizos de

ouro, fervindo como de moldura ahum painel do meímo San-

to. O interior do arco, e as paredes dos lados eflaÒ cubertas de

hum conííderavel numero de finaes dos prodígios, que o San-

to obra pelos devotos, que fe valem do feu patrocínio. Os mora-

dores da Aldeã de Alçaria, no termo da Cidade de Beja, lhe ce-

lebraõ todos os annos huma grandioía fefta em reconhecimento

dos contínuos benefícios
,
que recebem da fua prompta, e nunca

fallivel protecção.

616 No pavimento, junto a efta Capella , ha huma fer-

moía campa, que na parte fuperior tem hum Efcudo efquartela-

do: no primeiro quartel duas efpadas poftas em faxa , com os

cabos encontrados 5 00 contrario duas cabras andantes , no fe-

gundo hum faramago com raizes , e no contrario íeis arruelas.

Tem por baixo hum letreiro , que diz : Sepultura de Ifabel Ro-
drigues Saramaga>mulher de António de Almeida CabraUe deftus

descendentes , e herdeiros t aa,ualmandoufaz>eroDefembarga~

dor Manoel de Almeida CabralJeufilho.

61 7 Da parte da Epiftola correíponde outra Capella , in-

titulada do Senhor JESUS, que he funda, e de abobada.

Tem retabolo dourado , e no meyo fe adora huma devotiííima,

e muito mil agrofa Imagem de Chrifto Crucificado de eftatura

natural. Para mayor decência eftá continuamente cuberta , e

fe
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fe moítra com aflfiftencia dos Religiofos, que dao naquelle aólo
raros exemplos de profunda veneração. Alli concorrem mui-
tas peíloas neceííitadas a pertender benefícios do Senhor, que os
diípende com infinita liberalidade. No meyo do pavimento fe
lêemhuma grandecampa: Capella, efepultura de Brites Nu-
nm e feuirmaõ Martinho Nunes

, filhos de João Nunes, ede- vSof*
•Ijábel do Cabo , moradores, queforao nos Pearogos: neftaCa-
peila mofe enterrará ninguém, fenaô quem ella deixar emfeu
teftamento nomeado.

6 1 8 Eíta Brites Nunes foy huma virtuofa Matrona, que
ficando abfoluta do matrimonio fem íucceflaó , determinou
gaitar no ferviço de Deos , e em beneficio de íua alma os bens
temporaes ., de que fe achava baítantemente dotada, âífiííia
na villa da Vidigueira * e tinha efpecial devoção aonoflb habi-
to, naícida da frequencia

5 com que vifítava a Virgem Noíía Se-
nhora das Relíquias na íua cafa, ondeosnoííos Re ligíoíos corri

obíequiofas attençoens lhe correfpondiaô ao aíFeclo
* que era

mais que de Bemfeitora, próprio de Mãy, Succedeo íahir elei-
to Prior daquelle Convento o Padre Freyjeronymo Leitão, de
quem a devota Matrona fazia grande conceito , já pelos exem-
plos da vida, que era muito reformada

, já pelo zelo, que mof-
trava ter dos rendimentos da fua Communidade; porque naó
perdia occaíiaô de os adquirir, nem fedefviava dos caminhos
conducentes para os poder augmentar. Sabendo pois eíle Pre-
lado

, que D. Miguel da Gama em íua vida oferecera a Capei-
la do SenhorJESCJS à dita Brites Nunes, para alli fazer a fepul-
tura do feu corpo , e inftituir os fuífragios da fua alma ; e en-
trando no defejo de ver executada a vontade de taÒ beneméri-
to Cavalhero , que fora ( como fica efcrito ) o principal funda-
dor daquella Igreja ; coocorreo da fua parte com as diligencias,
e faculdades neeelíarias, para que tudo feeffeituaíTe; e foííem as
condiçoens, com que o Convento doava a Capeíla, eílabeleci-
das por huma irrevogável Efcrítura de contrato.

619 Achava-fe de vifita na Cidade de Beja o Provin-
cial defta Provinda, que era o iníigne Padre Doutor Frey Ma-;
noel Tavares ,^de quem havemos defaZer a íeu tempo efpeciaf
memoria, naô fó pela razaõ do feu emprego, mas pela honra*
que teve de fer Lente deTheologia no Real Convento de San-
ta Cruz dos Cónegos Regrantes de Coimbra, em cuja Univer-

Dilígenèíá âè
Prior.

Supra num. $%$,

Doutor Fr. Ma*
noel Tavare
Provincial,



Sufr, num, 4171

Do"utnen-

toXXVH.

Inílituiçaõ da

C apelia;

Condi çoeíis do

contrato.

3 4 C/irónica dos Carmelitas
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fiiade foy também Lente da Cadeira de Fícoro. Gomo a Prô-

lado mayor deò o Fripr noticia do inter to da B^mfeitora, para

que parecendolhe mandar logo a 1 alicerçaria rcmeteííe, a

fim de fenaó retardar a celebração da Efcritiira. O Provincial,

que conhecia os grandes merecimentos da vntiofa Matrona,

porque o Capitulo, em que for* eleito, fe celebrou ( comojà

infinuamos) no Convento da VLdiguein, em cr.ji viíiíihan-

ça , temos dito, que dia relidia; conceieo logo a pedida li-

cença ,
que a daremos a Ir enre os outros Documentos; por-

que nella exprime algumas circunftanchs, que authoriíaôeites

e!cri ros, quaes faõ as eímolas feitas aos noíTos Religiofos, acon-

fiaternidade da Religião , eóamor que teve ao Convento.

620 Convindo finalmente o Convento rtn condiçoem,

que fe propuzerao , fez doação da CapeHa á dita Brites Nunes

para o minifterio ja declarado ; a qaal inftituio por lua alma hu-

ma MiíTa quotidiana rezada , e rodos os annos huma cantada de

três Padres com Sermão em dia do nome deJESUS na mefma

Capella ,
que ( fegundo ella determinou ) teria e/p ci«hmvie a

wmeaçao delia dita Entes Nunes. Para eflas , e outras obriga-

çoens applicou fufficientes rendas depaõ, eazeite; das quaes

logo em íua vidadeo poíleao Convento ; declarandoa forma-

lidade,com que fe diminuiriaô as obrigiçoens,havendo fallencia

nas rendas, poíto que íeu animo foy deixalas com boa fegurança

na mefma Provinciado Alemcejo. Tud^conftade humaEfcri-

tura feita na dita Capella do Senhor )ESUS peloTabelliao An-

tónio de Fontes aos 28 do mez deJaneiro doannode 1 608, na

qual aíílnaraõ o Prior já nomeado, o Subprior, e mais Religio-

íos Conventuaes; e além de outras -te&imunhas, Gregório

Preto, a rogo da Inílicuidora. Por morte deíla tornou o domí-

nio da Capella ao Convento , o qual íempre foy adminiílrador

das rendas, que lhe competem.

621 Junto ao arco defta Capella encofta o púlpito com
• ferventia aberta no grofíò da parede. No pavimento do corpo

dalgrejmão ha fepukura notável. Algumas tem campas ; mas

faó pequenas , e toícas com os caracteres ma! formados. Em
huma mais polida fe lê : Sepultura de Jcaõ Sabolinho, ât fuamm
iber, e herdeiros. Só na entradada porta principal debaixo do

guardavento ha huma campa de íufficiente grandeza , bemla-

vrada 3 com hum letreiro que áh : Sepultura de Marcos Antó-

nio
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Coroais»;

mo da Serra, e de fua mulher Águeda Lopes, e de/em belda -os armo de 1677. Na mefoia entrada fobrehuma abobada
apaindada, em toda a largura da Igreja, fia hum efpaçoío Co-
ro alto com os neceíTanos adornos

s e commodos, para a Com-
monidade quondianamente fatisfazer as obrigações aífím do
Officio Dmno

, comodaOraçao Mental
, quando naÓoccorre

Junção.lolcmnc em que deve aíMir com capas no Coro daCapdla Mor Nefta allumeao à Soberana Imagem da Mãy de
lieos duas rermoías alampadas de prata. Saõ também de pra-

AUm^
ta, e de notável gr^deza as das Capei las da CoUeeiçaÓ , edo- í

Sacramento; com tal (ÍDguiaridsde, que naõ fóeftas, mas todas
as das outras Capellas perfeveraÕ de dia, e de noite acezas; por-
que nenhuma hanalgreja, que naõ tenha renda certa , e bem
eitabelecida para continua Confefvaçaõ da Luz.

t? r
6lZ

r
AJe^Pún6M ^efta Igreja he a da Senhora das

Keliquias, feu Santiííimo Orago , celebrada com a pofôvel de- *«•?»«*>**
cencia no dia 8 de Setembro, próprio da íua Natividade He

****
tao copiofo o concuríb dos devotos neíTe dia

, que efpalhados
pe a várzea

, reprefentâÕ na íuamefmaconfufáô humobjeclo
celeitavel. h aMãy de Deos eítima tanto os cultos, que fé
Jhe offerecem em íemelhantes occafioens, que com vifiveis
portentos

(
como depois veremos ) tem reprehendido nao f6

a falta mas ate a mudança da mefma fefía para' outro- dia , de-
pois do que lhe fora dedicado. Nos dias de guarda, efpeciaí
mente nos Sabbados , ainda que fejaÕ de trabalho, coftomaó os
moradores das Villas circumvifinhas viíitar a Senhora j e em
todo anno faÕ inceífantes as romarias , que lhe fazem os Fieis
favorecidos do feu patrocínio

, alguns âos quaes vem delu&n
res notavelmente diftantes, ;

-

íufrài t.

I

;

-]

• -

I T
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Trss folhas, que
brotou o primei-

ro tíenco.

CAPITULO V.

De d/gwtfW5 portentofas maravilhas da Soberana Senhora

dm Relíquias.

^23 D

como ai aplica-

va FilippnSsuda

Epois que a milagrofa Imagem da Mãy de

Deos foy trasladada para a íua nova Igre-

ja , e fe collocou fobrs o tronco do lam-

bugeiro,em qúeãpparecera, difpoz a Providencia Divina, que

das raízes da meíma arvore, comunicada por baixo da terra, re-

bentaííe outro fermoíiííimo zambugeiro pela parte de fora
,
cu-

jas ramas tocaõ na parede da Capella Mór, aonde encoftaa

Tribuna da meíma Senhora. Naô fe pôde baíkntemente exag-

gerar a eftimaçaó , que os devotos fazem das folhas deita arvo-

re ; pois confiderando , que brotou da meíma, em que a Sa-

grada Imagem tem o íeu affento , as applicaó a diferentes en-

fermidades: c lhes moftra a experiência, que a todos fervem

de eficaz remédio. Daqui procede , que os neceíTitados para as

fuás queixas , e os Romeiros para levarem comíígo , tirão

muitas deftas folhas, as quaes íe repartem como uni verfal me-

dicina : e da íua virtude , naô íò fe referem, mas fe moftrao

provados effeitos milagrofos.

624 De huma antiga memoria efenta no livro do Tom-

bo daquelle Convento pelo Padre Frey Álvaro da Fonfeca no

anno de 1646 con&a, que o tronco, em que eftá a Senhora,

fendo totalmente feco, e jádeftituido da fubftancia vegetativa,

brotou junto á meíma imagem hum raminho com três folhas,

que íe guardarão com a veneração de Reliquias. Coube huma

delias a Filippa Souda ( a quem já erradamente chamarão de

Souja ) Matrona nobre, e virtuofa , mãy do Licenciado Luix

Rodriguez de Macedo , Vigário da vara da Vidigueira, villa,

em que aífiftiaõ ambos ; a qual Matrona , de muita idade , era

Ay a da mefma Senhora , a quem veftia , e ornava nas occaíioens

feftivas. Affirmava pois ,
que guardando a folha em huma boi-

ía de feda , a botava ao pefcoço de muitas peííoas enfermas , c

que todas por interceíTaõ da Mãy de Deos, a quemextremoía-

mente amava, confeguiaõ faude. Também ufava defte fíngu-

lar
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Jar defenfívo para remediar as mulheres atribuladas em par-

tos : de forte, que o mefmo era lançarlhes a bolça ao pefcoça
em nome da Virgem NoíTa Senhora das Relíquias, que alcan-

çarem prompeamente feliz íucceílb

625 Porém paliando deites benefícios genéricos a indi*

viduar alguns caíos verdadeiramente milagroíos, feja o primei-

ro hum dosmayores, que encontramos nas noffas memorias. Tal
foy, o que aconteceo ao nolTo nunca efquecidoBemfeitoro vir*

tuoío Padre André Coutinho. Era notavelmente ferido de agu-

das dores de pedra , que em idade decrépita o traziaô continua-

mente magoado. Em hum dia , em que foraô de tal modo in-

tenfas
, que chegou a termos de perder a vida, conhecendo,

que dos remédios humanos naõ fe lhe íeguia alivio, mas antes

as dores fe lhe repreíentavao maisexceífivas; vaíeo fe do poder
Divino ,jbuícando-o, mediante o patrocínio da Senhora das Re-
líquias , da maneira feguinte. Mandou, que o conduziífem ao
noflb Convento : e logo que os Religiofos o receberão nos bra-

ços 3 rogou que o levaífem á CapellaMór ; parecendolhe
, que

na preíença daquella Soberana Senhora, aquém com eípe-

ciaíidade amava , teria alguma confobçaó. Pofto na dita Ca-
pella em hum encoílo

, que para melhor commodo fe lhe fez,

íe untou com o azeite da alampada , e com expreííòens de viva

fé fupplicou á Senhora , que fe dignaíle de o livrar daquella in-

tolerável oppreílaõ. Para melhor íe encommendar á May de
Deos, quiz qoe fe foífem todos dalli , c o deixaíTem fó no re-

ferido lugar. Au fentarao-íe logo os afliftentes, e oPadreAndré
Coutinho , aproveitando-fe de huma pequena trégua daquelíe

mortal conflido , chegou a defeançar , e com erTeito adorme-
ceo.

626 PaíTados poucos minutos , acordou gritando , que
lhe acodiflem, e dizendo em altas vozes, que morria. Chega-
rão os feus criados , e logo o Medico , e Cirurgião com os Re-
ligiofos , que os entretinhaõ. Viraó todos, que elle lançava de
íi copiofo Tangue : e examinando a caufa, acharão, que naquelle

tempo lhe rebentou huma vrilha , por cuja cifura lançara huma
grande pedra , no tamanho , e na figura femelhantea hum ovo
de galinha , com duas pontas agudas , e huma delias virada por
modo de gancho. Obfervada a ferida, aííentaraó os profeíTores

da Arte , que naó tinha cura ; do que refultou aos Religiofos m™
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comparável defgoíio. E compadecidos de tao laflimofo acci-

dente, pareeendolhes, que o único remédio era o que a Senho-

ra lhe poderia dar maravilhofamente, ajoelhados todos na íua

Augufta preíença, lhe fizeraó muitas rogativas, para que ao

feu amado Bem feitor diípenfaífe a vida ; que naõ poderia con-

fervar, porque lhe apreíava a morte o novo perigo.

627 Entre efíes íentimentos , e confufoens , o enfermo

foy o que fe moílrou mais animofo; porque efperando na May
de Deosj que lhe naõ faltaria com os eífeitos de íua defejada

clemência 3 naó quiz admittir outra cura , que untar- fe fegun-

da vez com o azeire da mefma alampada da Senhora. Pedio

também, que o deixaíTem ficar fó na fua preíença : e no tempo,

que fe lhe encomendava, tornoua adormecer, até que acordan-

do, e conhecendo eftar a ferida ferrada, deo vozes de alegria,

chamando a todos para que admiraííem o íummo poder de MA-
RIA Santiííima ; pois infíantaneamente, depois de lhe tirara

cauía da enfermidade, lhe dava milagroía íaude. O Medico , e

Cirurgião teftiíicaraÒfer eíle fucceílo muito ínperior á^ílibili-

dade da natureza, eo Padre Frey Aívaroda Fonfeca (fegundo
eoníla do alTento ,

que por ordem do Prior fez no Tombo do
Convento ) efereveo, que íalIandocomhumapelToa que fora

teftimunha ocular da maravilha, lhe fegurou, que no Iugar"da fe-

rida apenas fe lhe percebeo huma cicatriz fuperfkial, como fe

folTe antiga , e de ferida bem curada. Os Religiofos moftrando-

fe agradecidos, deraô por taõ íingular benefício as devidas gra-

ças àqoella inclyta Senhora, que deíla maneira comprovou a

infalibilidade do feopacrocinio.

628 A pedra ainda exiíte , efe guarda com recato, me-
da", cfcmoíira. tida em huma rede de prata, que íe abre, quando heprecifo

moílrar-fe, como evidente finai de taó raro prodígio. Outras

pedra? fe daõ a ver juntamente com efta, que entre todas he a

mayor; as quaes também lançarão de íl milagrofamentedifFeren-

res peíloas , que defprefando os remédios da Medicina, íóuía-

rao do azeite da alampada da melma Senhora. Huma que bo-
tou hum homem

, ( cujo nome naõ confia , e íó temos noticia,

que era morador em Villa de Frades) parece propriamente hum
ovo de perdiz: outra, que botou huma lavradora afíiítente na
mefma Villa, eftando quaíi moribunda, tem total femeJhança
com huma caíianha chau de ponta aguda. AíTim mais fe confer-

vaõ

Memoriada
maravilha.

A pedn íe guar-

Outm pedras fe-

melbaRtes.
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VaÕ outros jnaõ menos admiráveis defpojos indicativos dos por-
tentofos effeicos do patrocínio da May de Deos, trazidosápre-
fença da Sagrada Imagem da meíma Senhora; porque julga cada
huma das peííoas favorecidas, que na publicação do benefício >
melhor do que por outro meyo, prova o feu agradecimento.

629 Juíto parece , que naõ deixemos em filencio efta t^*ãÀ
exemplar correípondencia , que o virtuoío Padre André Cou- § !*w1
tinho teve com a fua dementiíííma bem feitora. Em feu obfe*

^^'
quio, depois daquelíe maravilhofo fucceífo, viveó no Mundo,
como fe para elleeítiveííe morto. Na cafa (em que ja falíamos}
chamada Sancriftia velha, por fe haver uíado delia para o tal
mmifterio, antes de preparada a nova , que anualmente exiílej
aíMiodalliem diante como em retiro, exercitando o efpirito na
frequente contemplação dos bens celeítiaes. E feda Tribuna
da fuaCapella

( fora das occafioens preciías ) feaufencava pa-
ra acodir a algum urgente negocio , moítrava tal violência, co-
mo fe ao apartarfe daqueíle lugar , fahiííe do feu centro,

630 OíFereceo á Senhora das Relíquias as melhores pe-
ças de ouro que poíTuia , applicadas para o feu ornato 5 ecom
obrigação defe naõ poderem alienar, nem divertir para minif-
terio diíferente por nenhum eafo , ou neceffidade. O feu inten-*
to foy deixar permanentes finaes da fua gratidão naquellaspe-
ças, que ainda íe confervaõ intactas. Todas fe obrarão" na índia
Oriental. As mais notáveis íaõ asíeguintes, Huma grande ca-
deya de muito pezo, e de feitio extraordinário, da qual pende
huma Relíquia em caixilho também deouro* que mandou no
íeuteftampntofbíle guardada em tal forma , que do Convento
nunca fahiffe, fenaõ em cafo defe acodir com ellà em doença
grande aalguma peíToa de qual idade

, queapediífe. Deíla Re-
líquia daremos noticia, quandotratarmosdas muitas* edm que
elle enriqueceo aquelle Convento. Humasefpecialiflimas con-
tas lavradas com o mayor primor dos artífices da Afia : e decla-
rou, que as taes contas nao fe poderiaõ nunca foltar do fio, era
que as deixava, falvo foííe para fe fazerem braceletes, egar>
gantilha, queornafíem a meíma Santiffima Imagem. Mais ou-
tras joyas, e fobre tudo quanto pode caber no apreço huma-
no, hum precioíiílimo Relicário grande com portas : doquaí
pede a fua mefma iingularidade

, que depois o deícrevamosen*
capitulo feparado.

:,
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631 Transcreveremos agora outro milagre dos rnayores,

que em Portugal fe cem vifto,com a nobre circunílaPiCia de o fa*

zer a Senhora das Reliquias em beneficio de hunmaõilluítre,

e conhecida peflba, como foyD.Catharinade Atayde, fegun-

da filha de D. Franciíco da Gama , II Conde da Vidigueira , e

da Condeíía Dona Guiomar de Vilhena , irmãa do noíío Íncli-

to devoto D. Miguel da Gama , muitas vezes nomeado neíles

eferitos ; milagre tao grande, tao certo, e taõ notório , que o

Venerável Padre Meftre Frey Luiz de Granada , efclarecido fi-

lho da Ordem Dominicana , !referindo-o comoteftlmunha quaí?

ocular, chegou a dizer no íeu admirável Symbolo, &c. Qiie fe

eUefojJe gentio , fó efta maravilhaferia baftante a cotivertello â

no/fa Santa Fé, Também o Doutiílimo FreyJoaõ de Cartage-

na, profeíTor do Inftituto Seráfico , o traz no feu eftimabiíiílimo

livro de Sacris arcanis , copiado daquelle Author ; depois do

qual dèrao a mefma noticia os infignes Padres Frey Luiz dos

Anjos, Frey Agoftinho de Santa Maria , e outros de igual acei-

tação. E porque o allegado Padre Granada expõem o lucceíío

com todas as fuás particularidades memoráveis^ aqui o repetire-

mos pelos feus mefmos termos , que traduzidos no idioma Por-

tuguez contém a íeguinte íubftancia.

632 ,, Efta Senhora ( diz ) tendo a idade de treze, ou

„ quatorze annos, padeceo huma grande enfermidade de acci*

„ dentes convulíivos , taõ fortes, que naõ havendo para elles

„ humano remédio, chegou ao ultimo perigo de vida com tanta

„ certeza, que lhe dnhaõjá preparada a mortalha. Nefte tempo

„ huma ama, que a criava, afflicta naÕ fócom o trabalho de a ver

„ penar, mas com a confideraçaó de que por fua morte perdia o

,,bem, que delia efperava para utilidade de feus filhos ; foya

,, huma Igreja de Noíla Senhora, e com inceífames lagrimas,

,, derramadas na fua augufta prefenfa, lhe rogou infiantemente

„ pela vida da enferma. Crivei he, que a May de Deos lhe ou-

„vioa fupplica ; porque a dita Dona Catharina de Atayde foy

,, tornando a íi, e depois de três mezes e meyo de doença lhe

,, faltarão os accidentes. Porém ficou paralyticadetodaa parte

,,efquerda, e nella com hum tao implacável tremor, que fe al-

aguem fazia por lhefegurarobraço , experimentava a mefma
„ violência, e também tremia. Durou a queixa nefía forma naõ

„ menos, que nove mezes, nos quaes os melhores Médicos
deita
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, onde os illuftriffimos pays da enferma fe acha- -

>,
vao deaffiftencia, fizerafi as poffiveis diligencias por lhe aco-

adirem com algum remédio efficaz, mas nunca o confeeuiraÕ:
* ate que deíconfiados do bom effeito da fuaapplicaçaõ, fóa
3,enrerma confervava firme efperança , de [que Noíla Senhora
à,he navia de dar faude perfeita; porque lembradáde que já*
» livrara da morte j dizia com vi Va fé, que naó coílumava fazer
35 as mercês partidas.

633
. » Neftes termds occorretó á memoria os extra. *******

tí ordinários portentos, que a Virgem Noíía Senhora das Reli- nh- *«m
>, quias continuamente obrava na fuá Igreja da Vidigueira. Para

^*'

3:eítaíe poz logo a caminho toda a cafa, e chegando áVilla,fo*.
„rao de romaria á prefença da milagroza Imagem dá Mãy de
3 ,
Ueos, Alh começou a enferma a orar ao meímo tempo, que

jí ouvio eílar junto a fi huma velha pedindo com fervorofa de-
„ voçaó, e muita anciã á Mãy de Deos faude para hum fiIho,qué

& tinha também enfermo. Daqui tomou oceafiaõ para fe inflam-
á, mar nos deíejos de a poder imitar na efficacia, com que pe-*

3, diaí e extrahindo do interior do feu coração internecidas vo- Á&0 áe fi d*

3,zes, com os olhos fitos na Santiííima Imagem diííe: Ô ( $e~
"^*"**

3 ,
nhota

, fe eu tiveffi a Pé âefla boa velha , vós me daríeisfauâe .

>3 Affim que profeno eftas , e outras íemelhaotes palavras tao
à , expreffivas da fua compunção \ e da confiança que fazia no
í5 poder da Rainha dosCeos, íubitamente por virtude da mef-
53 ma Senhora, que he Mãy de Miíericordia,fe achou totalmen-
5 ,

te reíhtuida á faude; de cuja novidade ficou taõ fobreíaltada,

„ que entre confufa, e alegre parecia eíhr fora de ff. Mas paffado
3,aquelleinftantaneofuGd, logofe levantou, eà vifta de todos
* °s "r

J
unfta

j
ltes% Por fl roefma fem embaraço bufcar a Con-

à , deíTa fua mây* que eftava hum poueo defviada dentro da Igre-

,, ja; a qual ficou igualmente attonita pelo que Via, naõ podendo
„já duvidar nâ maravilhada Senhora

3 porque achando-fe -alli

5 ,
hum grande concurfo de gente, que Viera á Igreja, por fer Do-

,, mingo, começou a clamar, dizendo em aftas vozes > erepe-*
„ tmdo: Milagre , Milagre.

634 „ Acodiraô os Religiofos : é Vendo com tanta eví-
',j dencia provada aquelfa maravilha

, por elia déraÕ ao Senhor > -•>

j, as devidas graças, cantando folemnemente o Hymno Te f&tnwfai
s, Deum Laudamus, e outros louvores â Senhora > que também

eu*
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,, entoarão com a devoção, eosarTeclos, que pedia a felicida-

,, de de hum íucceíTo tao raro. No dia feguinte os Clérigos da

„ villa ordenarão pela meíma caufa huma devotiíTima procií-

„ faó ,
que a favorecida Senhora acompanhou toda por feus pés

„ com tanta agilidade , que deo geralmente a conhecer, que ef-

3,tava reftkuida á fua perfeita faude. Efta acçaõ fe fez mais

„ plaufi vel; porque havia nove mezes,que para dar algum paíTo,

,Jhe era necelTario naõ fó o arrimo das muletas , mas também

3J a companhia de quem a levaíTe em braços. Porém defde

3 , aquella hora ficou taõ convalecida , e taõ robufta, queque-

„ rendo exaggerar a fua fortaleza, dizia commumente , que a

3)faude, que Nofja Senhora dava, era dipedra,ecaL

635 „ Viveo depois dilatados annos: e ate á morte fe

moftrou muito agradecida a NoíTa Senhora das Relíquias , a

quem íempre dedicou huma folemne fefta, que hia peílbal-

mente celebrar no mefmodia, em que receberão beneficio da

reítituiçaõ da faude. E quando em cada hum annoíeapplaudia

a memoria de taõ grande milagre , os íeus criados, e familiares

guardavaô aquelle dia, abftendo-fe de todo o trabalho, como íe

foíTe de preceito. Foy também evidente final, de que conhecia

a fua obrigação, a frequência, com que viíltava as Igrejas de

NoíTa Senhora. O meímo Venerável Padre Granada deixou

efcrito : Que o feu quotidiano exercido era recolherje de manhaa

às Igrejas, onde gaftava muitas horas em devotas oraçoms qua-.

fí Iempre ajoelhada, femcanfar,nemfentar-fe: de forte, que até

as dez , e onz>e horas da manhãa fe occupavafó com Deosfem

applicaçaõ para nenhum outro minifterio.

636 Para ultima confirmação da perfeita faude, que por

beneficio da MãydeDeos gozou em toda a vida, baila faber fe,

que contrahio illufire matrimonio com D. Pedro de Noronrn,

Vil Senhor de Villa-Verde 3 Fidalgo dos mais efclarecidos do,

Reyno , de quem teve muitos , e authorifadiíTimos filhos , dos

quaes fe achaó deduzidas dirTerentes fucceííoens de vários Tí-

tulos. He feu V. neto por legitima varonia com todos os Efta-

dos, e dominios de fua excellentitfima cafa D. Pedro Jofeph

de Noronha, III Marquez de Angeja, que íeguindo a vida Mili-

tar , occupa o pofto de Capitão de Infantaria em hum dos Regi-

mentos da Corte; o qual cafou com Dona Maria de Lorena filha

dos terceiros Marquezes de Alegrete , de cuja uniaõ exiftem .

mui-
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muitos filhos, herdeiros naõfó da grandeza, mas dos exceJlcn-
tes predicados dos íeus glorioíos progenitores.
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foy ainda mais fervorofa adevoção dos Senhores da Vidigueira com a Virgem Santiííima

das Relíquias
, que continuou a difpender milagroíos favores

naqueha inclyta cafa, como delia Tutelar, e Defenfora. Com
efpeciahdade confeguio o íeu patrocínio Dona Leonor Comi-
tinho

,
fegunda mulher de D. Franciíco da Gama, IV Conde da

\ jojgaeira ( do qual acima falíamos ) Senhora de varonil talen-
to, muito apphcada i lição dos livros. Deo a conhecer a fua
rara intelhgencia em num Tomo, que efcreveo de Cavallarias,
com o titulo de D. Bihndo

; que poíio fe naõ imprimio, he cer-
to, que delle exiftem várias cópias , eftimadas pela fua engenho-
fa arte

, e bom eftylo Era filha de Ruy Lourenço de Távora ,benhor do Morgado de Caparica, Governador de Tangere, e
do Algarve, Vice-Reyda índia , edo Confelhode Eftado : e
de fua mulher Dona Maria Coutinho , filha de D. ToaÒ de Al-
meida Capitão de Dio.

638 Vivia a dita CondeíTa com o deígoMo de na6 ter
para herdeiro de fua grande cafa hum filho VaraÔ. Verdade he
que já fe achava baftamemente fecunda de filhas

; porque teve
três fucceííivas

, as quaes forao Dona Maria Coutinho
, fegunda

mulherde D. Rodrigo da Camera, III Conde de Villa-Frioca
;Dona Eufrafia Maria de Távora , quecafou com D. Luiz Lol

bo,I Conde de Oriola , e VIII Baraõ de Alvito j e Dona Ca-
tarina que morreo menina. Porém faltavalhe a coníolaçaÕ
de ver fucceílor mafculino ; e pertendendo

, que o Senhor lho
deíTe, elegeo por interceíTora a Maria Santiííima, a quem pef,
foalmente bufcou várias vezes na fua Igreja das Relíquias fa-
zendo para omefmo fim muitas deprecaçoens na prefença da.
quella milagrofa Imagem. Foy de admirar o promptodefpacho
com que a Rainha dos Ceos lhe refpondeo a taÕ fervorofa íopl
plica; porque com efleico a CondeíTa ceve logo hnm filho, que
com o feu nafcimento lhe caufou fumma alegria ; felicidade, da
qual fe acha no Tombo do Convento huma antiga memoria,
que nos parece conveniente transcrever, e diz ofeguinte.

639 ,,'FoyDeosNoíTo Senhor fervido, por interceíTaÓ da
«Virgem Santiffima fuaMãy, dar a efta Senhora Condeíía,quan-
„ do mais defcuidada efiava , a íeu filho o Senhor D. Vafco Luiz

nhorcs da Vidi-

gueira,

Supra n. $9$:
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11 Gama , o qual herdou a caía de íeus pays : e hoje o anno

5 de mil íeis centos quarenta e féis he Marquez deNiía: o

„ que a Condeíía D. Leonor íoube muito bem agradecer a V ir-

ygem Santiffima, orTerecendolho como filho íeu; e vindo a

„ vilia da Vidigueira, frequentava a fua cafa com muita devo-

ção E bem le vê íer efte Senhor filho da Virgem SantiíTima,
5>

e dê milagre ; pelo m uito que tem feito , e faz na conferva-
31

ça6 defte lleyno de Portugal depois da felice acclamaçao del-

< Rey D. ToaÓ o IV, noílo Senhor ;
que vindo nefte anno de

'mil féis centos, e quarenta e féis de Embaixador de França,

aonde efteve mais de três annos , o tornou logo fu a Magelta-

"
de a mandar por Embaixador ao mefmo Reyno ,

achando

„ concorrerem nelle todas as partes de bom, verdadeiro, ehel

Portuguez. , ÍL '

„..

640 Os honorificos empregos defte grande Heroe ficao

cxpreílados no Epitáfio dafuafepultura, que já tranferevemos;

pofto que nao podiaÓ alli caber os eiogíos, de que fe conftituio

merecedor pelo feu fingulariíTimo talento. Nem he do noilo

aíTumpto o referirmos agora, quanto poderíamos dizer de hum

Miniftro,decujozelo 5 e actividade efteve dependente , efe

coníeguio a faude da pátria. Para confirmação da cfpecial mer-

cê que a Condeíía recebera da May de Deos nefíe filho, bafta

confideraríe, que fora o único que teve varaÓ, fendo que depois

delle ainda deoá luz quatro filhas. Outra quafi iemelhante ma-

ravilha obrou a mefma Soberana Senhora das Relíquias em be-

neficio daquella illuttriflimacafa , depois que D. Vaíco Luiz da

Gama caiou com a MarquezaDona Ignes Gonçalves da Came-

ra, filha fegunda de Simão Gonçalves da Camera, III Conde

da Calheta, CaoitaÕ Donatário da Ilha daMadeira, e da Con-

deflaDona Maria de Menezes , e Vafconcellos : a qual maravi-

lha fe acha eícrita noTombo do mefmo Convento pelas feguin-

tes palavras. .

641 „ Eftando os ditos Senhores ( D. Vaíco Luiz da

„Gama, e Dona Ignez Gonçalves da Camera) caiados alguns

„ annos, fendo moços, naõ tinhaÓ filhos. Pelo que a Condeífa

,, Dona ignez andava muito defconfolada. E eftando na fua.

„ vilia da Vidigueira, determinou-fe a Condeíía a fazer fuás de-

„ voçoensá Virgem Nofía Senhora, vifitando-a muitas vezes,

"frequentando-lhe a fua cafa com romarias, e mandando-lhe
ta»
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fazer hum veftido

, que ella em peíToa lhe veyo veftir huma
vefpera de NoíTa Senhora de Março. Entaõ lhepediocom

„ muitas lagrimas, que fe lembraíTe delia, edefuacaía, elhe

„ déífe fruto de benção, que foíTe para íeu íerviço, e que acei^

5 , caííe aquella humilde orferta. Foy coufa maravilhofa; que a

„ Virgem ouvio a devota CoodeíTa : e daquelíe dia a hum anno

„ pario a íeu filho o Senhor D* Francifco da Gama , que he ho-

3,je Conde da Vidigueira, por íeu pay fer Marquez de Nifa

5 ,
por mercê deiRey D. João o IV: e depois da GondeíTa Dona

3
,Ignez parir o feu filho, lhe foy Deos no ílb Senhor a e a Virgem

; , Santiífima dando geração. Mas ainda que nefta memoria fc

acha fó o nome , e appellido principal defte Fidalgo , o feu

nome inteiro era ( como já eícrevemos ) D. Franciíco Luiz

Balthafar António da Gama.
642 De hum afTento, que fe acha no mefmo Tombo do

Convento , confta haver acontecido hum caio portentofo na

Igreja, em que a Soberana Senhora das Relíquias prefide* do
qual vivem ainda muitas teílimunhas oculares, e também o
Prelado, que entaÕerado dito Convento. Haviaóos moradores

da villa da Vidigueira determinado , por voto, feftejar a N. Se-

nhora das Relíquias no anno de 1732. , em hum Domingo, que

íe contavaõ 31 domez de Agofto: para o que rinhaõjá na vefpe-

ra oThrono preparado , em que fecoftumaexpôroSantiííimo

Sacramento, naôfó dom preciofos ramos de feda, e outros ador-

nos, mas também com os cirios neceflariôs, que eraõ quarenta

poftos em grandes caftiçaes. tilando tudo aífím difpoíío , che-

gou noticia certa, que nefta Cidade de Lisboa falecera D. Vaf-

co da Gama, primeiro filho Varão de Dona MariaJofefa Fran-*

cifca Xavier Balchafar da Gama , filha herdeira do III Marquez

de Niía D. Vafcojofeph Luiz Balthafar da Gama , que ainda

imquelle tempo vivia ; a qual Senhora havia contrahido efclare-

cido matrimonio com Nuno da Sylva Telles, filho fegundo dos

Marquezes de Alegrete.

643 Como efta noticia fe fez fenfivel aosxriados da ca-

ía ( muitos dos quaes ferviaõ na Republica daquella villa ) eftes

em final do feu defgofto, impedira6 o eelebrar-fe em feme-

lhante conjun&ura a fefta da Mãy de Deos. Porém o meímo
foy tomarem efta refoíuçaÓ , quecahirem precipitadamente do

throno ao pavimento da Capella todos os caíliçaes com as velas,

Tom. II. Yy feia
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fem que alguma delias íe quebra fie, ou algum dos caftíçaes ficaf.

fe com defeito. Ifto aconteceo no fabbado, em que íe contavao

30 do mez : e podo que logo fe deo a conhecer o prodigio , com
tudo, por naò ficar em menos eftimaçaõ, tornaraõ-fe a pôr as ve-

las nofeu lugar em prefença de hum grande numero de peílbas,

que por ouvirem taó rara novidade concorrerão ã Igreja. Mas af-

íim que fe largavao das mãos os caftíçaes , logo vinhaõ abaixo, e

rodando até quaíi omeyo do Coro , nunca os cirios fe quebra-

vao. Tantas vezes aconteceo efte precipício, que certificados

da maravilha os que impediaõ a fefta, cederão do intento,e ajuf-

taraófazelanodia feguinte, conforme fe havia prevenido, Entaõ
occorreo motivo para oí circunftantes ficarem mais admirados;

porque ao mefmo tempo, que fe proferio efte acordo , ficarão os

caftíçaes, e velas ta6 immoveis, que até o fim do outro dia, em
que a fefta foy celebrada com a poííivel íolemnidade , nunca fe

vio final algum de pouca firmeza, nem movimento, queospo-
deíle deixar menos íeguros no throno. Efte portentofo íucceíTo

íe authorifa com a cópia do aílento
, que vay no fim do volume.

E pofto que a Soberana Senhora das Relíquias naõ ceíTa de
obrar muitas maravilhas , que ainda tinhaÕ lugar neftes efcritos,

julgamos, quebaftaõ as referidas para commover aos que del-

ias naô tem conhecimento, nem fallao com experiência.

CAPITULO VI. •

Das Sagradas Relíquias , que nefla Igrejafe venerao, e daspre*

ciofas peças , quefervem no Culto Divino'«

644 "T^ jJ*
Uitas faó em numero , e eftimabilíílimas

1%/Í Pc ^ a ^ua ^fpecialidade , as Relíquias, que

JL JL e^e convento enthefoura. Já diflemosí,

que chegoti a dar fundamento para fe entender, queporefTa

caufa fe intitulava Convento das Relíquias. Mas ainda que efta

denominação (como fica declaradojteve outro principio; a ver-

dade he, que nenhum Convento da Província (excepto o de Lis-

boa, do qual temos dado larga noticiajgoza de Relíquias taõ ef-

peciaes , nem paraellas temos vifto guarniçoens de taô exquifito

primor. As memoráveis faôas feguintes. Huma do nofTo glorio-

fo
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ío Santo Alberto Confeflbr , encaftoada em filagrana de pra-
ta. Com ella fe benze a agua, que fe diftribue ao povo no dia do
mefmobantoj que por ler advogado contra as febres, íuccede DeS»nteAlb«rtf
que os íeus devotos , que pelo decurfo do anno as padecem, cof-
tumaouíarda mefma agua benta : epermitte Deos , que pelos
merecimentos daquelle grande Santo, mediante o contado da
lua Relíquia

^
os febricitantes fe reftituem á Aia perfeita faude.

645 Ka também numa pequena ambulade criftal encaf- Des^cor^
toada em ouro, de engenhofafigura,com delicadas columnas, e
primorofo lavor. Dentro tem Reliquias de SaÕ Coime , e SaÕ*
pamiaô, como declara hum dos letreiros, que eítaõ abertos ao
buril , da parte iupenor, ediz affim : Digtti S. Co/mi, & $. Da-
mimá : o outro letreiro diz : Tanquam aurum probaw eos Do-
Winusi Efta Relíquia nos deo o noíTo grande Bemfeitor o Padre
André Coutinho. Delia faz menção no feuteftamento, ehea
meíma, que já iníinuámos, quando efcrevemos a refpeito da
cadêa de ouro, da qual ficou pendente por huma srgola

, que ha
na meíma ambula. Pelo contaólo de taõ provado remédio tem
o Senhor feito grandes milagres em diíFeréntes peffoas de enfer-
midades mortaes, que quafi refufcitadas, mó perderão a vida,de-
pois que fe valerão da interceíTaõdaque!Iesg!oriofos Martyres.
PoreíTa caufanos ficou muito recommendado, que a dita Reli-
quia^fe guardaíTe com a circunftancia de naõfahir do Convento,
íenaô em benefício da faude de alguma peífoa grave, havendo
certeza da fuaprompta reftituiçaõ.

646 Porém a mayor de todas as preciofidades, que tem
a Igreja, he o incomparável Relicário com portas, que lhe Hf

6** nota-

deo o meímo Venerável Bemfeitor ; obra do mais engenhoío,
e delicado artificio, que no feu género íe tem vifío na índia Ori-
entai, donde elle o trouxe. Toda a expreiTaô íerá diminuta pa-
ra o defcrever cabalmente , mas diremos por mayor, quanto aos
cunoíos pode íervir de clarefa.Ke eíle Relicário feito por modo
de Oratório, que fe fecha com doas porcas, fuftentado em hum
pé como de cálix :eaííim eíle, como as quartelas ,e cinco pyra-
mides, que lhe formão o remate, faÔ de prata bem lavrada. Do
pé até a extremidade do remate tem três palmos e meyo de al-
to: íò acaixa fem opè, e remate tem mais de dous palmos, com
palmo e meyo de largo , c meyo palmo de vaò. Vifta a caixa
por fora, antes de íe abrir , he exteriormente cubem de vefu-

To m Ik Yy 2 do
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do verde com guarnição de huma miúda pregaria de prata , da

qual por todas as partes eftá cravejada. No meímo exterior tem

cinco preciofas laminas de fmiííimo pincel , metidas no groíTo,

com molduras de prata feitas em relevo ; huma no meyo do re-

mate entre asquartelas ; e eftahe de Nofla Senhora do Populo

com o Menino JESUS nos braços: duas nos meyos das portas

com iguaes molduras ; a da parte direita he do Myfterio da En-

carnação, a da outra parte he do Nafcimento de Chrifto: e duas

aos lados febre as diftancias do vaÕ j de huma parte reprefenta a

JESU Chrifto refuícitado , e da outra o rofto do meímo Se-

nhor com a cabeça coroada de eípinhos.

647 Abertas as portas, aparece o interior de todo aquel-

le Santuário, forrado de huma íubtiliííima rede de ouro batido,

fobre a qual aílentaõ todas as figuras , e Relíquias, que iremos

declarando. Na porta da parte direita eftá a Imagem de Saõ
Pedro Apoftolo, vazada em prata de relevo com guarnição de

ouro. Tem hum palmo de altura com o rofto, mãos, e pés, de
encarnsçaôf.ita com tanta naturalidade, que parece eftarem as

partes daquelle corpo animadas. Na outra porta fe vê a Imagem
de Saõ Paulo , que em tudo lhe he femelhante. No alto da por-

ta, em que encoíla a Imagem de Saõ Pedro, eftaõ três Relíquias

em caixilhos de prata embutidos no groílo , cfaõdos veítidos

dos Apoftolos: Saõ Thomè de cor verde , Saô Pedro de cor ver-

melha, e Santo André de côr íeonada. No alto da porta, em que
aíTenta a Imagem de Sa5 Paulo, correfpondem outras três Relí-

quias embutidas na meíma fornia , e íaõ dos veftidosdos Apof-

tolos: Saõ Filippe de cor branca, Saõ Paulo de côr de roza , e
Santiago de côr amarela.

648 Prefide no meyo huma perfeita Imagem de ouro
de noílo Redemptor crucificado, de hum palmo, pofto em huma
Cruz refendida de calambuco cheirofo , feita á proporção da

Imagem, a qual Cruz eftá fixa em hum calvário de meyo circulo

de prata. Toda a Cruz com o calvário eftá aberta em caixilhos

de prata dourada cheyos de Relíquias. A mais preciofa fica na
parte fuperior da haíte , fobre a cabeça do Senhor. Ha hurn

grande Santo Lenho de duas particulas iguaes poftas em Cruz,
e no Titulo em lugar das quatro letras tem abercas de buril em
prata outras, que dizem : Lignumcrucis. Daqui para baixo em
toda a hafte tem quinze Relíquias nos taes caixilhos: a primeira

he



Tomo II. Parte IV. 557he hum Agnus Dei; fegunda, e terceira tem os cáracleres enco-
bertos com as coitas da Santa imagem. Seguem-fe doze, que
vem a fer de Saõ Bafilio, de Sao Gregório , de SaÕ Braz, de
&ac

1
Martinho, de Santa Margarida, deSanto EftevaÕ, deSaÕ

bebaltiao, de Sao Boaventura, de Santo Agoítínbo, de Santa
^athanna de Sena, de Santa Patronilba, e de Saô Mathias Nos
dous braços tem féis Relíquias em caixilhos femelhantes, e íaÕ
as íeguintes; de Santo Epiphanio, de Santo André , de SaÓ
Paulo, de Sao Pedro, de de Santiago, e de SaÕ Matheus. No
Calvário ha também dez laminas, em que fe incluem outras tan-
tas Relíquias. Na peça íuperior tem duas, a faber, de Santo
fcftevao

,
ede Saô Braz: na do meyotres , de SsÓ Lourenço,

do habito de Sao Franciíco , e da Columna de Chriíto: na in-
ferior

j e ultima , cinco, de Santa Patronilha , do habito de San-
to António, de Sao Martinho, deSaõTibúrcio, e do Papa Sao
Clemente.

649 Ao pé da Cruz eílaõ duas imagens íguaes de rele-
vo

, vazadas em prata, com os roíios, mãos, e pés cubertos de
ímgufar encarnação em tudo femelhantes ás de Saõ Pedro, e
Saô Paulo. A da parte direita be de NoíTa Senhora , a da outra
parredo Evangelifta SaõJoaÕ. No alto, aonde encoftaó as duas
Imagens, ha quatro laminas redondas, e fundas, em que eílaõ
relíquias dos veftidos dos quatro Evangelizas

, poftas pela
feguinte ordem feparadamente, de SaÕJoaõ, de SaÕ Lucas,
de Saô Matheus, e de Sa6 Marcos. Ao pé da Imagem daSenho-
ra íe vê em caixilho de prata dourada huma Relíquia da eíponja
de Chriílo, e ao pé da imagem do Evangelifh em caixilho íe-
melhante ha outra Relíquia de Saõ Sebaftiaõ.

650 Nos vãos dos lados entre as portas, eoefpaldarda
Cruz, que tem cada hum ( como já diíTemos ) meyo palmo , ef-
taõ duas perfeitas Imagens, que fe correfpondem, ambas vaza-
das em prata,e de relevo com encarnação na forma das outras. A
da parte direita he de Santo António com o MeninoJESUS nos
braços. A da outra parte he de Saõ Franciíco com as fuás çof-
tumadas infignias. No alto, aonde aflenta a Imagem de Santo
António, fe vê huma lamina redonda partida ao meyo com duas
grandes Relíquias, huma deSaõ Marcello, outra de Saõ Leaõ,
ambos Papas , e Marty res. Na parte inferior da fituaçaõ da mef-
ma Imagem ha outra lamina íemelhante com diftintas accom

Várias fté?!qii«,
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modaçoens para duas Relíquias, huma de Santa Marta Virgem^

outra de Saõ Luiz Rey de França. No alto, aonde encofta a

Imagem de Saô Francifco , correíponde outra lamina de igual

figura, com duas Relíquias, huma de Santo Agoftinho Doutor

da Igreja , outra de Saõ Boaventura também Doutor. Na parte

inferior [em lamina igual feachaôas Reliquias de Saõ Sylveílre,

e Saõ Gregório , ambos Papas, e Confeílores.

651 No meyo do tedo em huma lamina circular de pri-

moroía moldura ie inclue hum grandioío AgnusDei; e nos

ângulos do mefmo teclo eítaõ quatro Serafins de prata
,
que lhe

fervem de ornato. É deita maneira havemos por concluída a

relação defte precioíiííimo Santuário, doqual,infinuando vene-

ração , fallouJorge Cardoío no íeu Agiologio Luíítano : e nós

devemos também declarar o motivo que ha para fer eternamen-

te eftimavel taõ rico theíouro. Vem a fer, o haver-íe juridica-

mente authenticado a mais notável daquellas Reliquias, qual he

o Santo Lenho, e com elle todas as mais que oacompanhaô,

fegundo confta de hum Inftrumento ,
que fe guarda no Archi-

vo do mefmo Convento da Vidigueira. Aqui daremos a ler a

cópia tranferita do feu Original , por fer parte
,
que muito au-

thorifa ascircunflancias do noílo aííumpto.

652 j,TN Dei nomine. Amen. Saibaô os que efle

„ JL Inftrumento virem, dado por mandado , e au-

3, thoridade de juftiça, que no anno do Naícimento de NoíTo Se-

„ nhor JESU Chrifto de 1 604 annos aos 30 dias do mez deju-

„ lho do dito anno nefta Cidade de Évora nos apofentos do Se-

3 , nhor D. Alexandre Arcebifpo de Évora , na cafa da íua

,', Guarda-ropa, eftando a hi o dito Senhor , e por feu mandado

„ chamados para o caio adiante declarado, a íaber, o Senhor

j3 Bifpo de Nicomedia, Preíídente, e Provifor •, o Padre

„ Meftre Frey António Tarrique, Prior de Saõ Domingos, e íeu

„ Companheiro Frey Luiz de Barros, Pregador; o Padre Frey

„ Luiz da Refurreiçaõ, Reitor do Collegiode Saõ Paulo pri-

„ meiro Ermitão , Frey Francifco da Natividade íeu compa-

„ nheiro, Theologos; o Padre Frey Francifco Alvarinho, Prior

„ de NoíTa Senhora do Carmo , Frey Vicente Coelho feu com-

panheiro , Pregador; o Padre Frey Pedro de Saõ Jofeph,

3 , Prior de Noíla Senhora dos Remédios de Carmelitas Dek
, 3 calços,
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„ Luz, Prior de Noffa Senhora da GraçÍTlcS ^' *SH Tbeologo.; oPadreFr
SlÍo deraõC„nabe Pregador, de SaÓ Francifco e fP„ PW íaT-
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trr CU?°d,^e PV°m^^S„ erário, forrada por fora de veludo verde , bem marchetada„e pregada de pregos de prata ao modo de blmffÍSS
,. dentro marchetada

5 e forrada de ouro, e SS *J°
C

.çom figura, de NoffaSenhora, e SaõJo^££2S8í Saô«Pedro, Sao Paulo, e outros Santos eftampados.eKoS Cm
a, prata: e dentro hum devoto Crucifixo, pofto^mhumaCr"
• de £° *«? feua

, e nella muitos vãos com vidracas,Tdix aó^ferRebomas de Santos; e no cimo da dita CtJ&pvZZ„ penordella efla hum vaõ redondo , e tem huma CruzfoTa taô
5 ,

alta
,
como larga do Santo Lenho , cubertacom hum cryíhl

j, ou outro vidro: e eftando nefta formatado, como fica d Jo
„ affiftrndo nefte Auto quatro Notários Apoftolicos a faber'
sJoao daCunha, Sebafliaô Lopes , MathiasGS eeuPe!
„ dro Padrão o Senhor Bifpo de Nicomedia relatou ô cafo f e„d"Te, que a pet.çao dos Padres doCarmodoConventodas
» ReWto da v.lla da Vidigueira deite Arcebiípado foa apíe
„ fentado

,
e v.fto em confulca hum fummario deteftimunhas.porque confiava; André Coutinho, Sacerdote pXa de

„ vota de v.rtude, e qualidade, haver dado ao ditoConvento a
„ d ta Rehquia do Santo Lenho

, pedindo os Padres fe appro-
» vaffe, para a poderem moflrar aos Fiéis Chriftáos , e venera-
" vi 'ÍTtt d° S

/
grad° Concilio Tridentino

5 eque,,v fia amftmcaçao, e mformaçaÕ da dita Relíquia, em con-sulta feallentara
, que te devia approvar, efaJrparaiíteíun-

,,
ta na torraa do mefmo Concilio

: e com efia informação, e por
„ na mefma junta haver pefloas Pveligiofas, que informarão,

í,eoma
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como o dito PadreAndré Coutinho ja na índia tinha, epof-

'JM adita Relíquia, e por verdadeira era,,da, e reputada,

; foraõ todos de commum parecer , que k dev a a d.» Re H-

oria approvar, adorar , e venerar. Pelo que logo o Senhor

f ?) A exandre fe levantou da fua Cadeira , e fe poz de ,oel hos

"
anteda dita Relíquia do Santo Lenho , e a be.jou no pe da

Crnz aondeeftá pofta , e adorou, ereverencou ;
e da me -

"S manekaa adobou o Senhor Bifpo Prefidente , eosmais

"Relimoíos atra* nomeados neftajunta,' e outras peffoas Ec-

defiafticas, e íeculares: epor efte Auto fe houve aditaReli-

','

quia por approvada auSontatcoramaria, efe mandou, que fe

'; lhe tenha adoração, e veneração devida, e efteja pofta etr
,
Sa-

'

erário eom muita guarda,e decenc.a, e
veneração, que fe deve

ao Santo Lenho: e de tudo mandou o Senhor Bifpo Prefiden-

"
te fazer efte Auto , que affinou com os Notários , e dar a copia

"
authendca ws Padres das Reliquias.Eu Pedro Padraô,Notar.a

Anoftoico ,
que o efcrevi, e dou fé com os mais Notários, afe

dia---- ToaÕ da Cunha,~Sebaftt?Ó Lopes,
-Pedro Padrão,-

\ MathiasGallo ;
~comotheordoqual Autode approvaçao, eu

Pedro PadraÕ Notário Apoftolico, morador na Cidade de

"
Évora, pafleyeftelnftrumento, que vay porm.m fubfcrito,

T e afllnado em publico, e concertado com o Notário aqui co-

miro afllnado Hoje 19 dias do mez de Agofto de 1604 an-

" ZT Eu Pedro PadraõVario Apoftolico o fiz efcrever , e

íubfcrevi -Lugar do final publico, em que tem nas Armas

"Àpoftolicas Dm «evitas ^-concertado eom.go Notaria

., Mathias Gallo. _ ,

6s* Bem fe pôde também chamar Santuário o mayor dos

dous lnftrumentos de Porta paz, que ha nefta Igreja, para fervi-

rem nas Miflas folemnes, conforme o noflo ufo particular , am-

boTde excellente artificio, feitos na índia, e dados pel > mef,

mÕ Venerável Bemfeitor o Padre André Coutmho. He de fila-

grana de prata taõ delicada, que caufa admiração.Tem na face *

finura de hum curiofo retabolo , guarnecido de duas perfeitas

Smnas com fimalha regular, fobre a qualaggg
remate, feito emtriangulo,

acompanhado de varias pyram.des.

No n evo eftá a Imagem do Salvador do Mundo abençoando-o,

Tm cu/acircumferençia, e nos efpaçosdomterioidon.chofe

3)

3>
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contao 17 Relíquias de vários Santos em caixilhos fundos , e
esféricos, cubertos de cryílal , e guarnecidos de finas molduras.
O lavor das coitas he aberto de buril em chapa de prata com a
mayor fubtileza, que até o preíente fe tem vifto em obras fe-

melhahtes. Também íe eítendeo o primor do Artífice a vazar
cada numa das peças em tal forma, que fendo todoo Inftru men-
to de prata, e de baftante grandeza , nao moftra pezo correfc

pondente ao volume \ de forte que delle com facilidade íe ufa
nofeu manual mínifterio.

654 O outro Inftrumento , poílo que naô tem Relíquias,
fempre he memorável pela perfeição do leu elegante artificio.

Tem a figura de Oratório com huma fermofa Imagem de NoíTa
Senhora no meyo , a qual luftem o Menino JESUS nos braços,
e eíiá entre dous Anjos poftos aos íeus pés, cada hum da fua
parte. O vaõ do nicho da Senhora he engenhofamente lavra-

do de buril: e affirn mefmo Ía6 os lizos dos dous pilares, que
exteriormente guarnecem o mefmo nicho. Na facha da cima-
Iha tem o feguinte letreiro aberto também de buril: Virgini

Matri. Remata-fe toda aquella fabrica com íingular arquitectu-

ra: e para fe íuílentar na maõ , tem nas cofias por aza huma enr*

rofcada íerpente , que parece viva; de forte
\
que fendo tam-

bém erle Inftrumento todo de prata, o feu valor intrinfeco he
nada em comparação do alto preço, em que os artífices oava-
liao pelo feitio.

655 Naô he do nofTo intento numerar as órecíofásrié- Pc?aé Ga&m
ças de prata Javrada, que para o minifteno doAhar deixou o
mefmo virtuofo Padre ; porque baíra dizer, que tudo quanto fe

pode excogicar neceífario para enriquecer o dito Altar, elle li-

beralmente deo com tanta generofidade , que algumas peças fo-

raõ multiplicadas. Mas poífo que
(
por evitar leitura )naódef-

crevemos o primor de huma eftimabiljííima Sacra , as guarni-

çoens de hum Miílal, Eftante , Turibulos , navetas , e outros

notáveis adornos; naõ deixaremos em filencio a grandeza, e êal^pr«iof»

íingularidade de hum dos feus cálices , entre outros o mayor.
He obrado por huma tao exquifita idéa , que fe chega a moftrar
pela íua admirável efpecialidade. O. pé he feXtavado com féis

Imagens de relevo nos lizos dos féis lados s e faõ as íeguintes:

o Salvador do Mundo, Saõ Pedro, Santa Gatharina^Santâ Bar-
bara, Santa Apolónia, e o Evangeiifta Saõ joaõ. Dopéfóbé

Tom. ÍI. Zz huma
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liuma hafte até o nó

3
e dallí até a copa em figura deCafíello

,

com tantas miudezas , que os peritos na arte fempre tem que
applaudir , e os Curiolos nunca íe canfaÕ de ver. Eftima-fe ef*

te Cálix em muito. Naõ menos preciofa he a grande Cuftodia,

que para le expor o Santiííimo Sacramento quiz o meímo Bem-
feitor

,
que foíle naíingularidade do feitio femelhante a outras

memoráveis peças do Sagrado Thefouro, que em obfequio da

Virgem Senhora Noífa das Relíquias deixou na íua cafa, aonde
depois de confeguir a íaude do corpo, quiz também merecer,

por meyo detao heróica piedade, a interminável, e mais pre-

ciofa vida da alma*
:

. CAPITULO VII.

pa fabrica material do Convento com fuás privcipaes

oficinas , e Cerca.

V*>56 tHK" 7"^ ° Convento pela parte exterior, fica

todoaoNafcentearefpeitoda Igreja,com
a qual pega o Dormitório mayor, fazenda

com o frontifpicio delia huma continuada perfpectiva para o
mefmo rumo do Meyo dia. E como he de dous andores banW
temente esbelto , faz com as duas ordens

, que tem de janellas

jguaes, humaapparencia rcgular,curiofa, e agradável. Entrando-
fe pela Portaria,que fica cm pouca diftancia por baixo do mefmo»
Dormitório, eftá huma fermofa cafa de abobada , que antiga-

mente foy Igreja. Por efía caía fe entra para hum efpaçofo , e
bem ideado Clauftro.Cada humjdos. feus lanços tem no primeiro
pavimento quatro grandes arcos ; e no fegundo, em que correm
varandas, tem oito mais eílreitos , formados entre levantados
pilares nos ângulos, enos meyos dos lanços, que fubindo alem
dos telhados, formão alli os íeus remates: de forte, queviftos
ao meímo tempo os dezafeis arcos grandes , e os trinta e dous
pequenos de hum, e outro pavimento, com igualdade, e pro-
porção em toda aquelía circumferencia , fazem huma reprefen-
taçaõ mageftoía. O vaÕ, que fica defcuberto entre os arcos, hc
de íeíTenta palmos em quadro.Tem no meyo hum grande poço
aberto na rocha, deexcellenteagua nativa, que bebem os Re-

li-
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ligiofos. No circuito do poço

, que tem íeu boca! de pedra Ia-
vrada

,
fe confervao em canteiros algumas arvores de efpinho,

em cuja fombra achao frefcura, os que buícaÓ refrigério na ar-
dente quadra do Eíiio.

»• 657^ No primeiro lanço, que ao entrar fica da parte di-
reita, nao ha couía memorável. No principio do outro, que he
o do Nafcente, eílá bum grande arco de pedra, por onde fe vay
para huma caía immediaca ao Refeitório , com ferventia para
outras officinas; ealli mefmo principia a grande eícada também
de pedra, que encaminha para os Dormitórios. O dito Refei-
tório he de grandeza competente á fabrica do Convento. Tem
oito grandes meias , púlpito , e lavatório de boas pedras lavra-
das. O teclo he de abobada

, e a toda aquella cafa faz clariífima
huma bem raígadajanella , que ha para o Sul. No meyo do lan-
ço eítá a cafa de Capitulo, que he também de abobada * e tem
Altar. No feu pavimento eítá huma grande fepultura, em cuja
campa na parte fuperior fe vê hum efcudoeíquartelado: no pri-
meiro quartel naõ fe diftinguem as figuras : no fegundo, éter*
ceirotem quatro bandas, e no quarto duas caldeiras. Por baixo
do Efcudo ha hum letreiro, que diz: Sepultura do Desembar-
gador André Lopes Pinto de Vafconcellos , e de fua mulher Dona
Aldonça de Gufmaõ, e defeendentes*

658 Da parte de fora do Capitulo junto á porta éftá ou-
ílzi 0(Jetju

tra grande campa de fepultura particularcom hum efcudo
, que ^fktgrZZ

(conforme achamos eferito, ) „ he efquartellado : no primeiro
5 ,

quartel cinco bandas s o íegundo também efquartellado , o
^primeiro quartel jaquellado de quatro peças em palia, três em
„ faxa ; no fegundo , e terceiro quartel duas barras porias em
„ palia : no terceiro quartel duas caldeiras poftas em palia ; no
3, quarto três faxas veiradas , e contraveiradas , e elmo aberto,

$j e por timbre hum Leaõ andante, Debaixo do efcudo tem hum
,, letreiro , que diz : Sepultura de Duarte de Negreiros Botelboi
Fidalgo de cota de Armas, e defua mulher Ifabel de Mattos > e
defeus herdeiros.

659 No fim do mefmo lanço ha huma Capelía também
de abobada, cujo retabolo he antiquiílirno , e tem no meyo ha- Sf'
ma pintura de NoíTa Senhora da Piedade , a quem a dita Capei-
la he dedicada. O arco he de pedra de Eftremoz brunida

, fei-

to com regularidade, e com primor. Nelleeítaõ abertas humas
\

Tom. li. Zz 2 lg-
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letras , que dizem : Efla Capella mandou fazer Lourenço Mc-

renona era de 1545. Em huma grande campa no pavimento

tem outro letreiro íemeihante , que diz aííím : Efla fiapella, e

fepultura be de Lourenço Moreno , e de Pedro Edaço , e de /eus

herdeiros \ pedem Pater nofter porfuás almas. Em hum vaõ da

parte da Epiftola dentro de hum caixão de veludo negro eítaô

depofitados os offosdo dito Lourenço Moreno , que foy natu-

ral da villa de Moura , Fidalgo da Gafa delRey D. joaõ III, a

quem íervionos Eftadosda Índia. Erecolhendo-íe a efte Rey-

no, edificou para feu enterro efta Capella, na qual inftituio

MiíTa quotidiana por Efcritura feita em Lisboa pelo Tabelliaõ

'Henrique Nunes aos 28 de Fevereiro de 1544.

660 Chama- íe vulgarmente Capella dos Morenos pelo

Morgado, que o íeu Fundador inftituio, e achamos, que fora

em 2 de Dezembro de 1 5 27 ; declarando na mefma inftkuiçaõ,

que por falta de herdeiros íeus defcendentes, os Vereadores

do Senado da Camera da villa de Moura, eo Prior do Conven*

to das Reliquias nomeariaõ Adminiítrador do dito Morgado.

Porem até o preíente fempre tem exifíido fucceílores da no*

biliflTimafamiliadoInllituidor. Defte veyo a íer herdeiro Bar-

tholomeu de Aboim Peçanha Moreno , Fidalgo da Cafa de

Sua Mageítade,filho dejoaõ de Aboim Peçanha,e de Dona Ma-

ria da Foníeca Freyre , filha de Bartholomeu da Foníecade Fi-

gueiroa, irmão do pay do Venerável Padre Frey António das

Chagas \ o qual herdeiro caiando com Dona Joanna Barbara de

Mendonça Furtado , filha de D.Joaõ de Carcamo Lobo Com-

mendador de Santo André da villa de Pinhel, e de Dona Filippa

Manoel de Mendonça Furtado, tiveraõ vários filhos , humdos

quaes he Joaõ Peçanha de Mendonça Furtado Moreno, peíToa

de grande diftinçaô na Cidade de Beja, onde actualmente af-

Me: e nefta íempre ennobrecida caía íe coníerva apoíle do di-

to morgado com o dominio, e adminiftraçaódefta Capella.

661 No íeguinte lanço, queheo do Norte, eftá huma

porta, quedáferventiaparaopateo, do qual depois fallaremos.

Mais adiante ha outra porta ,
pela qual íe entra para huma cafa

de abobada com Altar, aonde jazem íepnltados os corpos dos

noííos Religiofos. Ncfte mefmo Cemitério em huma das fuás

campas fe lê: Sepultura da noffa virtuofa irmã* Ignez, Fernan-

des. Em outra pedra diz." Obiit anuo Domini 1632 die 1 Augufi
i tf*
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ti. He de faber qoe occorreo motivo particular para fe conce-
der íepultura entre as dos Religioíos a efta nofla venerável Ir-
maa, que também teve o cognome de JESUS. Fov Terceira
do habito meeiro de noíía Ordem , cuja Regra obférvoucom
tanta pontualidade, que parecia huráa perfeita Religiofa Da

3 V
d j

lnS ,p
n
V
\L'

C «^P^nffima
J faz particular memo-

ria o Padre MeftreFrey Pedro da Cruz jufarte, naofó no livro,
que cicreveo, intitulado Jardim deverias, e cheiroias flores

t

mas também no íeu TrataJo dos Terceiros ãa nojja Ordem, que
florecerao em fanta opinião. E porque as penitencias defta fer-
va de Ueos, a^fua caridade com os pobres , e enfermos 5 a íua
continua oração, e outros meritórios exercidos, a elevarão ao
iobiime grão da mais heróica virtode, também delia daremos
oittu ia noticia no livro, que temos promettido das notfas venera,
veis Ordens Terceiras de Portugal, e feus Domínios.

662 Segue-fe a Sancriília, que he huma nobre cafa com §attcr^!à è (tteòto de abobsda
, e toda ella de ííngular arquitectura- Tem v^iòiòXnJ.

huma fermoílflima janeíla para o Norte íobre o jardim, aue an-
tigamente era regado com as íobras da agua, que corria para ou-
tro minifteno. Efta cafa tem preciofo ornato de pinturas

, que
para ai li deixou o Venerável Bemfeitor muitas vezes nomeado
o Padre André Coutinho. Entre todas fe diftingoemduaseran'
des laminas de cobre

, que fervem de admiração aos Artífices •

huma de quatro palmosde alto, etresdefargo com duas portas*
que também faõ feitas por modo de laminas. A pintura princi-
pal do interior he de Noíla Senhora da Piedade com JESÍJ
Cbrifto morto nos braços : nas portas pela parte interior eíiiÔ
pintadas as Imagens de SaÓFraneifco, e Santo António. A ou-
tra lamina he do mefmo Senhor JESUS crucificado. Ambas
te moitrao por coufa rara, e as imagens faõ feitas tanto ao natu-
ral, que a do Senhor infunde reípeito, e a de íua Mãy Santifflma
excita a commiíeraçao*

663 Subindo-fe pela eícada de pedra, em que acima fal-
íamos, le entra no primeiro Dormitório, o qual tem as portas das
cellas para a varanda do Clauílro em todoo lanço do Sul Cor-
re por cima outro andar de cellas no pavimento do Coro alto £

ormí«»«"<><t*

Para a parte do Naícente por cima âo Refeitório, e Capitulo
"^

corre iegundo Dormitório com duas ordens de cellas para hu-ma
,

e outra parte. Huma ordem temasjanellas para a varanda

Supra », éj-fi
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do ClaufWemtodoolançcdoNafcente. A outra ordem tem

janellas para a Cerca: a primeira, emayor ferve de livraria. No

Janço do Norte eftá huma fermoía janella Conventual ,
e no do

Poente ha huma grande Capella , onde os Irmãos da Venera-

capeiia áa va. vei Ordem Terceira daquelle Convento guardaõ as Sagradas
randadociauí,

j ^. dos Pa(fos da p^gg de Chriftô NofTo Redemptor,

que teme na fua prociffaõ do Triunfo > e também fervem nas

Sextas feiras da Quarefma, em cada huma das quaes ha Sermaó>

€ nelle íe pondera hum PaíTo do Senhor , que depois fe moftra

Teprefentado na Imagem , que o auditório adora. E&afunçaó

coftumao os devotos Terceiros faser deídeo anno de 1671, em

quea fua Ordem foy naquelle Convento inílituida, e actualmen-

te florecefem declinar do fervor de íuaprimeira piedade , conf*

tando no tempo preíente a Congregação dos ditos Terceiros

dequafi Soopeíloas dehum , e outro íexo: e algumas de tanta

diftinçaõ, como no promettido livro diremos.

6Ó4 Defcendo-fe ao Clauftro , e fahindo-fe pela por-

ta ,
que fica na parede Setentrional junto á CapelJa dosMore-

nos, fe palTa pelo pateo, onde e&ivera a primeira Ermida de

NoíTa Senhora , da qual já diífemos , que permanecem os

veftigios ; e por alli fe entra para a Cerca ,
que temnotavelex-

tenfaõ , e he toda murada de pedra, e cal. Defde a fundação do

Convento foy grande , por caufa das porçoens da terra , que nos

doarão os noflbs já nomeados Bemfeitores , Rodrigo Aífonfo

Perdigueiro, e Pedro AfTonfo : porém no anno de 1579 fe

alargou, e ficou fendo mayor, porque então o Senado da Ca-

mera da Vidigueira concedeopara eílefim ao mefmo Convento

aso varas de terra fem nenhuma obrigação. He fertiliííima

por caufa de duas ribeiras , que nella entraõ , e a regaõ. No

meyo, onde ambas fe unem, ha huma ponte fabricada íobretres

arcos, neceífaria para a communicaçaô de huma para a outra

margem , por ferem alli as aguas em todo o anno correntes.

Tem huma viftofa horta vallada fobre fi,de cuja cultura fe fegue

á Communidade regalo , e conveniência. Saõ alli as arvores de

eípinho muitas, e fermofimmas. Ha também abundância de

todo o género de frutos mimofos : e fora dos pomares íe criao

pinheiros, e oliveiras, que fervem de utilidade aos Religio-

fos, além dos cypreftes, zambugeiros , e outras arvores filvef-

três, confervadas para recreação dos que de baixo das íuas fom-

brasapenendem^ °°5 "a

legar da pri-

meira Ermida

Supra »/581,

Cerca, e íisaer»

ten(aó.

Sua fertilidade:



Tomo II. Parte IV. *„,
i! ,

6íí5
c.a ?atambemdemrodosmuros bum» Vinha bera po-voada. Efta fica mais retirada do Convento, junto ao qual eftao«arvore, mayores, e raa.s frondoías. Era partes he efta Cercataoaprafivel, qoeali, fearrebataÕ os íemidos, eficaõas poten!

cias como impoffibiiitadaspara moleftos cuidados. Na vifinhan.

£«£
h°na'*™deo/n]° hsm™™™o, ha huma taõ pequenacomo devota Ermida

, ded,cada ágloriofa Virgem, eMartvr
.>enta Luzia na qual huraas vezes o noffo Venerável Padre Frfcirewo da Purificação, e outras os virtuofos Padres Frev LuizdeMertola, e outros participantes do (eu eípirico, ferecolhiaÔ
a orar, e fazer exercidos de rigorofas penitencias. Pertenciaame.ma Ermida huma pequena fonte de agua medicinal, cha-mada vulgarmente de Sarna Luz,ia , da qual fe valiaóparâ re-médio de vanas enfermidades as peffoas, que as padeciaÓ • ecomo permrttia Deos, que, mediante aquelle infti umento , por
.nterceilao daSanta muitas íereftituiaÔá faude, era a dita agua
pertendtda como efpec.al , e eftimada por milaerofa Mas
aconteceo, que bolindo-fe na dita fonte, faltou a fé, e'íe ex-
tinguio a devoção dos que conheciaõ a virtude da agua

666 O cafo foy, que certo P.ior daquelle Cenvento
mandou abnr no meímo lugar da fonte hum grande poço: naÕ
por neceffidade, porque a ribeira das Ferrarias he perenne maspor fazer eífa obra

, com o pretexto de ha ver alli agua de pé e
julgar conveniente aproveirala em poço de r.óta, a fim deque-
Jempre alli houvefle agua íuperabundanfe. Ca vando-fe poisa
bufcarfeonafcimento da fonte, (e achou infperadamente em
poucas braças

, huma grande arca de pedra bem argamaffada
com três bicas de meral.por onde fahia baftante agua, que corria
oceultamente para a mefma ribeira: e de huma pouca, que fobia
i fuperficie da terra, fe formava a dita fonte. Para efta arca íecommunicava a_ agua por huns grandes canos de chumbo, do*
quaes íe tirarão alguns , que pezaraô muitas arrobas, mas naõ
e averiguou o lugar donde principiavaÕ

, porque efta inútil di-
ligencia dependia de confideravel defpeza. Desfez-fe logo a ÍSbí
arca, eno lugar delia fe formou o fundo do poço : mascomoa
pedra era rija

,
e eftava cravada no interior da terra, que acha-

rao dura^nao íe arra, ou tanto por igualo fundo do dito poço,
<me,en»o yejao ainda veftigiosdaquellaantiquiífima obra, quê
muitos a,u;zao íer feita pelos Mouros. Acabada totalmente a

obra.

de «m ta Lufa^

Fonte imigii

Poço noto, qiíe

ald k abrio.

Árta de pedra %
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obra , fe fabricou alli huma notável nora, da qual poucas Vezes

fe ufa ,
porque a abundância da agua da ribeira a deixou eícufa-

da 5 durando íempre na tradição a fenfivel lembrança da fonte,

que fe deftruira , e da perda da íua falutifera agua, cuja vircude

defde aquelle tempo ceifara.

ífcnçaõ de fizai

decima , e poi;

tagem.

CAPITULO VÍIL
De algumas mercês dos Reys, e também dos Senhores âaVtãi-

gueira, Da-fe noticia domais, que refia dizer are/peito

do mefmo Convento.

66j

Docurnen

Chava-íe o SerenirTimoRey D. Manoel

na villa de Setuval , quando por alli fe re-

colheo da Vidigueira paraefte Convento

de Lisboa o Padre Bacharel Frey Rodrigo de Beja , Provincial,

que vinha de tomar poííe da mercê , que o meímo Príncipe

lhe fizera da Ermida , e rendas de Noíía Senhora das Relíquias.

E como teve occafiaõ de ver a Sua Mageftade , e de lhe beijar

a maõ , também lhe deo conta do bom principio daquclle Con-

vento , para o qual lhe pedío a nova mercê de naò pagar íiza,

decima, e portagem. EIRey que eftimava muito a e&e Prda-

do pelo zelo que moílrava terda Religião, ejuntamentepelo

feu attencioío génio , lhe concedeo logo efta graça com tanto

goíto, que voluntariamente a ampliou para os Conventos de

Moura, e de Lisboa; mandando aos feus Almoxarifes , Con-

tadores, e Officiaes, a quem o conhecimento, e arrecadação

deftes direitos pertencelTe ,
que aos Religiofos Carmelitas dos

três nomeados Conventos houveííem por efeufados dos taes

direitos nasbeftas, madeiras, e outras coufas, que compraíTem,

ou vendefTem pertencenres ás luas Communidades. E para que

íicaíTe mais firme aobfervanciadeftafuarefoluçaõ, lhes impoz

as penas dos feus encoutos , e de pagarem íeis mil foldos por

cada vez ,
que aos ditos Religiofos pertendeíTem obrigar aos

taes pagamentos. Tudo confta de huma carta feita na meíma

villa de Setuval por Francifco de Matos aos n deMayode

1496, na qual feaffinou EIRey, como fe vera na cópia, que em

taXXlx" Ceu lugar damos a ler entre os outros documenttos.

668 Ou-
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668 Outra mercê fez eíle Monarca ao mefmo Conven-

to da Vidigueira , e vem a fer : que poderia poíTuir os bens de
raiz, que os Fieis lhequizeííem deixar , ou os houveíTem elles

de adquirir por qualquer titulo de doação, Teflamento , ou
compra até certa quantia de rendimento

, que íe declara na car-

ta, mandada por eile paílar em Lisboa aos ódejulho de 1498
pelos Doutores Fernam Rodrigues, Deaô da Sé de Coimbra,do
Confelho dei Rey , e Gonçalo de Azevedo , ambos Dezembár-
gadores do Paço. Nefi e anno havia Sua Mageftade entrado em
Caiíelía com a Rainha Dona líabel íua efpoía , a ferem jurados
Príncipes herdeiros daquella Monarquia , ficando conílkuida
Regente deite Reyno de Portugal íuairmãa, a Prainha Dona
Leonor, a quem elie notavelmente reípeitava. Por eíía caufa

íe verá no principio dajiita carta o íeguinte titulo : D, Manoel
por %f aça de Deos Rty de Portugal , e dos âígarmmí Príncipe
de Cafielia 4 de Leaõ-, de Jragao, e âeCezÀlia.. &c E cambem
íe deve reflectir , que naõ aílentio k íupplica feita pelos Reli-
^iofos daquelle Convento, fem moâraiem o beneplácito da
Rainha Regente, a qual deo o íeu confentmiento por efcrito: o
que tudo conda da cópia da meíma carta, cujo original fe coníer-

va no Archivo do mefmo Convento, e eílá lançada nofeu
Tombo. Fielmente transcrita fe achará no fim do volume.

ÓÓ9 Concedeo mais ao dito Convento exprefla licença

para poder comprar, e poíTuir huma herdade, que lhe rendeíte

certa quantidade de paõ para íuftento dos Religiofos , naoobf-
tante a Ordenação em contrario , que difpeoíou pela mefma car-

ta , que para íegurança detudd mandou paííar. Foy eícrita em
Lisboa porJoão Paes , que a fez aos 1 2 de Dezembro de 1499,
ElRey a aíiinou

, comoconíra do Original, cuja cópia fe lançou

110 Tombo do Convento, e também íe achará entre as outras,

que no fim do volume transcrevemos.

670 ElRey Filippe II de Caítella, cingindo a Coroa Portu-

gueza, fez 20 Convento da Vidigueira a mercê , de que nas pra-

ças , e açougues fe délíem sos Religtofos , e feus familiares os

mantimentos neceíTarios,poíl:o que naõ eíiíVeffemalmotaçados,

a fim de ferem aviados com brevidade; mandando, quefe algum
cios alniotaceis , carniceiros , ou outras peíToas aggravaífcm aos

ditos Religiofos, deixando de lhes dar logo o que lhes foííe pe-

dido, encorreriao por cada vez na pena de descruzados, arneta-

Tom, 1L Âaa dfe

Mercê parft pof»

íuií bens de raiz

Documen-
to XXX.

Licença para cõ-
prar huma her-

dade.

Documen-
to XXXI

Para os manti-
mentos netelía»

rio».
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de para cativos , e à outra metade para quem accuíafie. Epara,

que fe fizeííe promp?a execução contra os tranfgreífores defta

determinação, declarou , que o Corregedor da Comarca de
Évora tomaria conhecimento de femelhantes couías

,
para pro*

ceder em detenfa dos ditos Religioíos, a fim de confervarem eí-

te privilegio. Tudo confta de hum Alvará daquelle Monarca,

feito por Francifco de Paííos em Lisboa aos 9 de Outubro de

1586. O original fe gmrda no Archivo do Convento. A cópia,

^ que também eftá lançada no Tombo, fe dará a lerneíle volume

toXXXli. entre as outras provas.

Ó71 De outras mercês Reaes goza eíle Convento
,

que naó referimos agora, por ferem comirmas a todos os mais da
Em íeB lugar Provincia. De cada huma faremos memoria no íeu lugar

, con-

forme a Chronologia dos annos, em que íeconíeguiraõ. Mas
porque também os Senhores da villa da Vidigueira por muitas

vezes, e em diverfos tempos, tem favorecido aquelle Con-
vento, eípecialmente com o concurfo neceííario paraaconíer-

vsçsõ dos feus gados, razaõ he, qrienaô deixemos em íileneio

efh noticia , affim por darmos algum final da noffa gratidão, co-

mo por defcobrirmos algumas eoníequencias procedidas da
mefma caufa. Por eíte modo pertendemosjuntamenteeftimulaf

aos Prelados Locaes do meímo Convento para aguarda, defen-

fa, e confervaçao do gado , ao qual chamao vulgarmente de

Noffla Senhora ; porque as opfnioensdos homens faodifTerentes*

e como a cada hum parece, que a fua he a mais acertada , nunca
elles figaô a de fer pouco conveniente a criação do gado, de que
fempre aquella Communidade foy abundante. E porque pelaa

Leys da Religião nao podem vender, nem diminuir, ném ainda

comm nrar aquelles bens ( certamente patrimoniaes ) fem ex-
preíía licença dos Superiores; devem eíles reflectir , em que
para femelhantes cafos os pretextos

,
por mais afFectados que

íejaój fempre trazem na primeira viftao apparente ornato doze-
lo: e por nenhum principio fe deve alienar , o que tanto nos
tem cuffcadjQ a efhbelecer.

67'X Dizemos pois
,
que como a criação do gido miúdo eni

todo o Alemtejo fempre fe eftirnou porutilifiima , também os
Prelados mayores deita Provincia cuidarão, em que o Convento
da Vidigueira a tiveíTe, e com efFeito he neile taõ antiga, como a
fua meímaftmdaçaOv Entenderão, que naõfò dava conveniên-

cia,

G^o que fe <k«

ve coníervar.

Ucilídacie úo di-

to ^aáOt
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da , mas que até preícindindo deíla, engrandecia o meímõ
Convento, tendo de cafa o íuílento principal, quando delíe, pof
algumas contingências , houveííe falta : alem de que, também
ps rebanhos lhe faziaò tal , ou qual fociedadenaqueíleíitiofem
gente

j por íer deftituido de viíinhança. Mas porque no anno
de i539Jáogado havia crefcidocm numero , foy preciío, que
fahiííe a paftar fora das noiTas herdades. E porque a Camera
daquella vilia coíluma impedir, que os feus moradores tragao os

gados por onde chamaõ as Cabe-ças, poftoque fe tenhao colhido
as novidades ; foy fervido privilegiamos nefta parte o Senhor,
que entaõ exiftia , daquella villa D. |Franciíco da Gama (de
quem já acima falíamos ) 11 Gonde da Vidigueira , ê Almirante
das índias. Por hum feu Alvará, feito na fua quinta de Palhaes
por Fiíippe Rebello aos 3 de Janeiro do dito anno de 1539 ,

mandou aos Officiaes da Camera, que deixaffem livremente
pafhr «tfs Cabeças o gado, que chamafpelas íeguintes palavras}

de Noffa Senhora das Relíquias , ícm por iíTo encorrer nas pe-

nas , e pofturas, por el'es conílituidas. O dito Alvará foy pelo

mefmo Senhor aííinado , e aceito em Camera, fegundo confia

do Termo, que íe fez, efcrito pelo feu Efcrivao Gafpar Fernan-
des aos 14 de Janeiro do mefmo anno: o que tudo confiada
cópia , que no fim do volume transcrevemos.

Ó73 Efte privilegio foy confirmado pelo III Senhor da
Vidigueira D. Vaíco da Gama III Conde da mefma villa : ea
confirmação íe pafTou por novo Alvará, que fez na dita villa

i\fronfo Soares da Foníeca aos 3 1 de Janeiro de 1 570. O Con-
tde Almirante o aífinou , e nelle mandava mais, que pagaííe

cinco tofíoens de condemnaçao qualquer peííoa,que lhecoimaf-

íe o gado, naõ fendo em tempo de novidades. Logo no íèguinte

dia
, que foy o primeiro do mez de Fevereiro, fe aprefentou o

Alvará ao Senado da Camera , que fez deíie a devida aceitação,

e refpondeo, que fe cumpriíle, fegundo coníla do Termo, que
Íq lançou no livro da mefma Camera pelo feu Éfcrivaó Gafpar
Rodrigues, e fe tranfereveo no Tombo daquelle Convento,
donde extrabimos a cópia, que f© achará com as outras no feu

lugar.

674 Depois de feita efiá mercê , occorrerao alguns mo-
tivos particulares, que muito inquietarão a Communidade a

íeípeito âo beneficio, que fe lhe fizera em ordem áconferva;
Tornv II. Aaa % cao

Merrê ãe tJórn
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çaõ do gado. Começarão pòisosOflSciaesdaCameraa impe-*

dir o paíto , que fe lhe concedera nos olivaes das Cabeças , e

apaixonados fizeraõ tantas vexaçoens , e taes violências -ao

Convento, que o Prior, e mais Religiofos com o beneplácito

do Provincial exigente,
(
que era o douto Padre Frey Gaipar de

Serpa) entenderão fer preciío aggraVarem para oJuiz compe-

iSclmftmil tente, que era o Doutor António de Caftilho, Dezembargador

da Corte , e caía da Supplicaçaõ , e dos aggravos, Ouvidor dos

feitos , e appellaçoens crimes na alçada das Comarcas de Alem-*

tejo , e Reyno do Algarve. Foraõ os Vereadores ouvidos : e

poílo que pela fua parte ofTereceraó todas as contrariedades ,

que podia6 favorecer o feu projeclo , nao baftaraó a convencer

as noíías razoens, as quaes fendo attendidas, proferio oMinif-

tro fentença a noílo favor em nome , ou ( como elle diz ) por

mandado delRey D, Sebaftiso ,
que governava efta Monarquia.

Foyaditalencerçade deíaggravo dada navillade Monfarazaoa

2i de Fevereiro de 1571 : e tirada em publica forma , feacha

lançada no livro do Tombo daqnelle Convento, donde co-

piadas as claufulas , que conduzem para a inteireza da noíla Hif-

toria, dizem o feguinte,

67 5 Vi/lo por mim em Relação com os do meu Defembar*

nçoa
ça

o
q
con: go acordey j que os fupplicantes JaÕ

' aggravados pelos Offiàaes
:nt0*

da Camerada villada Vidigueira na poftw a, quefizeraõ em lhe

defenderem , que naó paftem com os fins carneiros nos lugares,

em que até agora coftumavaò pafiar ; e provendo emfeu aggra-

vo , viflo como nac eraõ coimeiros , nem o foraõ nunca antes

da dita pofiura ; e como os fupplicantes provaocoftumarempaf-

tar os feus gados nas ditas terras , e naõ je provafazerem com

iffo danrnos: e viflo outro fim o tempo* em quefora feita a dita pof-

iura , e como naêforafeita naforma da Ordenação, mando, que

a dita pofiura je naõ guarde , nem cumpra, e osfupplicantes

livremente poderão fkfiar com a dita quantia de carneiros
, que

juflificaraÕ trazer fomente nos ditos lugares, como até aqui fi^

zerao \ e fazendo alguns damnos 5 poderão fer encoimadoi

pelas pofiuras da terra, E por tanto vos mando, que o cum*

prais , e guardeis, como fe nefla fentença contém ; a
_

qual fendo*

vos aprefentada , paffada pela minha Chancelaria , a cum-

prireis pelo modo, e maneira nella declarado. Cumpri -o afim , e

ai naõ façais. &c,
J *

676 Naõ"

Tomhi Ihr- unte

fúl.lOl.
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676 Naõ podendo os Vereadores refiftir ao referido

Acordaõ, obedecerão ájuíliça , ficando o Convento reftituido
á poíTe de trazer o feu gado nos lugares já declarados. Mas ain-
da que viverão por alguns annos pacificados, com tudo, no de
1576 tornarão os ditos Vereadores, que entaõ íerviaõ na Ca-
mera

, a inquietar aos Religiofos, querendo com frívolos pre-
textos interpretar o fentido da fentença : para oque pertendiaõ
executar as penas das fuas^pofturas , com o fundamento de ai-
guns darnnos íuppoftos, que nunca provarão. Era entaõ Provin-
cial o Padre iMeíireFrey António do Efpirito Santo, ReHgiofo
eao benemérito pela fua reforma , e pela fua íumma prudência,
que três veaes foy Prelado mayor defta Província, com a gloria
de occorrerem no íeu tempo algumas circunílancías memorá-
veis, que moílrará a Hsftoria. Na6 menos prudente era o Pa-
dre Frey Bartholoiueu de Góes, Prior da Vidigueira, de quem
íe fazia na Corte grande eítimaçaõ. Cuidando pois ambos ef-
res Prelados em deícobrir caminho para fe evitarem, naó fó en-
taõ, mas pelo tempo adiante as contendas

, que já femoviaõ,
e ainda fepodemõ originar fobre aquelia matéria , aííentaraõ
em moítrar ao Conde Almirante, já nomeado, D. Vaíco da
Gama a injuítiça, ou emulação dos Vereadores. Lembraraó-
Ihe, que com eítas novidades , naõ íó faltavaõ com a obíervan-
cia devida ao Acordaõ proferido contra femelhantes veXaçoens,
mas que também oífendiaõ ao refpeito de Sua Senhoria

$ pois
com o Caracter de Senhor da terra nos havia já concedido a
niefma graça

,
que agora os feus vaíTallos menos attenciofamen^

teembaraçavaó.

677 Ouvida a juftificada queixa dos Religiofos, e achan-
do o Conde Almirante , que os Officiaes da Camera proeediaõ
mais apaixonados

, que advertidos , para dar fim ás violências,

que o Convento experimentava, rmndou paffarnovo Alará,
fazendo nençaõ de tudo, quanto podia ceder em beneficio do
Convento pelo theor feguinte : Dom Vafco da Gama, Conde
da Vidigueira, Almirante da Índia, &c, Por mefa&erem qudxu-
tne os Padres de Noffa Senhora das Rtliquias, que lhes irazÀuõ hos
/eus carneiros ao curral do termo defta minha villa da Vidigutu
ra> teniÁoelUs Prcvíjaó da Alçada para es ditos carneiros pode-
rem paftar no dito termo defta minha villa da Vidigueira , e ou-
tros Alvarás de meu Pay, que efiám gloria, do quejao avexados

em

O Conveíito XtU

ticuido á lua poí-

Reprífchtaçceái

dos Prelados ao

Conde Almiían:

te.

Alvará Ao Álríifi

rante D. Vale©

da Gama.
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em lhes naõguardarem aprmfaõfqitetem da alçada; j/*andô, qiit

toda a peffoa , que lhos trouxer ae curral , naõJazendo damno

algum ,
pague quinhentos reis > ametade para cativos , e a outra

ametade para quemo accufar : êmando aoE/crivaó daCamera,

que notifique efla aos Juizes
-

s e Vereadores deflamwbavillaaa

Vidigueira ,
para que a cumprao , e guardem inteiramente, co-

mo fe ntlla contém. Feita naViaigueiraadezajeisdiasdomez*

de janeiro. Manoel Peçwha afez* de mil e quinhentos ejetenta,

efehannos. Conde Almirante.

678 Foraõ com effeito notificados os Officiaes da Ca-

mera, eílando no paço do Confelho delia, pelo feu Efcrivaõ

Chriftovaõ Efteves Lourenço, aos 31 de Janeiro do rnefmo

anno já declarado de 1577, ccmo confia do termo , que elle

aííinou , e fe acha também lar çado no livro do Tombo do dito

Convento, Mediante eíte remédio, applicado com alguma íe-

veridade, cefíaratí as diícordias , na6 íó naqnelle tempo , ma»

até o preknte; pois no efpsço de quãfi duzentos annos nao

confia de inquietação alguma entre os Religiofos , e o Governo

da villa: antes edifica a boa harmonia ,
que confervaõ os Prela-

dos Locaes com as peííoas diftintas , que fervem na Republica.

No anno de 1604 nos confirmou aquella graça o IV Conde da

Vidigueira D* Francifco da Gama noíío efptcial devoto ( de

quem já falíamos )
por Alvará do primeiro de Março, feito em

Lisboa por André Garcia , e por elle aííinado. A meíma Con-

firmação alcançamos em próprios termos do V Conde da

Vidigueira D. Vaíco Luiz da Gama antes de nomeado I Mar-

quez de Niía. A íua proviíaò foy feita em Lisboa por Manoel

Pedroso , e pelo rnefmo Conde aífinada aos 26 de Setembro de

1636. Ambas fe acharàõ tranfcritas no ÍUgardas provas.

679 Quanco á formalidade Regular do Convento , be

notória a boa obfervancia, com que neíle vivem, efempre ffore-

ceraò aííim osaóluaes, como os Padres antigos. A fua família

nos tempos paíTados foy muito numerofa , como fe vê nas Ta-

boas dos Conventuaes ,
que fe achaõ lançadas nos livros da

Província. De preíente os ditos Conventuaes faõ menos, af-

firn porque a Província tem notável diminuição de Religio-

fos , como por ler precifo fazer-fe hum grande reparo em toda

a Igreja ; obra na qual com louvável zelo começou a cuidar !o-

cro, qne neíle Capitulo próximo fahio eleito Prior o Padre Frey
p ^ Me,i-
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Mendo da Cunha

; e efperamos, que aeonclua com felicidade
igual ao afFe&i vo cuidado , com que lhe deo principio

68o Nefte Convento
j por fer huma das noíías mayores

caías, fe chegarão a cefebrar alguas Capítulos, ©Congrega-
çoens Provincues, Também foy Caía deeftudos, efpecialmen-

T
áfGr*mmztict ionàeo& Coriílas, antes de entrarem nas Aá-

Jas-,d* b nofofia, fe apuravaõ na Latinidade : o que tudo moftrará
a Hiíiona pelos annos, em que eftas coufas acontecerão. Allifi
aplmew íe edecarao

, e aíFifliiaÔ Reiigiõíbs de tao íobíimes
virtudes

, que obrando a Omnipotência Divina em íeu favor
maravilhoíos. portentos, vieraoa confeguir, antes,e depois da
morte, opinwô de Santos. Deixada pois amemoria dos mais,
para expendermos no tempo dos feustranfitos, fó refervamos
para elte lugar a noticia de dom Irmãos, chamados entre nós da
vida aâkmq e vulgarmente Leigos, para que ao meímo Con*
vento i*rvao de glorioío ornato: h«m, que ai li celebrou a íba
pitofiííaõ', pela qual fe conftituio fiiho dacafa; outro, que alli
veyo a acabar a vida para ficar dentro daquelles Ciauíhos íe-
pultado: hum, e outro com fama publica de milagroíbs, eam>
bos com geral denominação de Veneráveis.

foy caía de cila-

des.

CAPITULO
Vida iò Venerável Frey Gonçah da Madre deD?os %

irmão' da vida aêiva^

Da fua Pátria , e primeiros progrejjos na Religião.

68i TT^ Epays vinuofos, poíro que lhes naõTa- tódo M c,bemos os nomes , nafceo na Cidade do «hded.Pono

Portov celebre Empório de Portugal,
o nofltí- Venerável, kmáo Frey/ Gonçalo da Madre de Deos
cujas íbbiimes virtudes foraã t,Õ patentes , que a noticia*
devias oao (o prevalece confiante nas tradiçoens, mas tam-
bém íe conferva em hum authentico fummario deteírimunhas,
oa initromento de inquirição, que dentro dojArchivo deite
Convento: de Lisboa. íe guarda na gaveta chamada de Roma:

Def-
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Acomodado em
Lisboa*

Deíde a puerícia deo a conhecer o amor 9 e remorde Deos ,

em que fora educado. E porque a pobreza de léus pays era tan-

ta , que n*6 tinhaõ meyos de lhe darem modode vida mais au-

thorizado, coníentiraô, que em idade competente dcixaíTe a

Pátria, e viefíe para eík Cidade, a fim de buícar nelia alguma

honeíia accommodaçaô , íem mais inteliigencia, que a de ler,

e efcrever, nem outro fiador, que o íeu louvavei procedi-

mento
68a Neíla Corte teve occafíaõ de feradmittldo em ca-

ía de huma Senhora da primeira nobreza, aquém fervio alguns

annos com canto zelo , e pontualidade, que íe diftinguio no

íeuconceko, e veyoa íer o criado de mayor eílimaçaó entre os

muitos da íua grande família- Era pelo íeu bom modo taó ama-

do, e pela íua mode$ia tao attendido de todos , que ninguém

havia , que nao deíejaíle ver bem premiado o íeu merecimento,

prefcindindo cada hum dos companheiros daquelta ordinária

emulação* com que em femeíhantes caías julga íem pre íer de-

vido aíl o augmeoto alheyo. A meíma Senhora, lembrando-fe

em huma occafiaó de alguns benefícios , com que o poderia uti-

Ddejo de (a \hzx , lhe perguntou : Qual era a cou/a, que elle mais dejeja-

va ? Reípondeo íem demora : Que era fer Rdigiojo : e de-

ciarandolhe ,
que íó para eíle perfeito Eftado o inclinava o ef-

pirito, juntamente lhe déo a conhecer , que a íua rnayor devo-

ção era para a noiía Ordem. Tao prevenido vivia do aífeclo

para os intereíles de íua a'ma , que íó nos meyos conducentes

para fegurar a falvaçaõ achava lucro , e em tudo o mais defcon-

veniencia.

683 Satisfeita a illuUre Senhora de ouvir tao acertada rc-

foluçaõ , rogou ao Padre Meftre Frey ííídoro de Mello , Pro-

vincial cfèia Província , que quizelTe acenar aquelle pertenden-

te ; repreíentando lhe, que pela experiência da íua exempla-

riffima vida bem lhe podia fegurar, que nelle haviaõ muitas

virtudes folidas , capazes de acreditar a Religião, íe perfifiiííem.

O Provincial depois de feitas as diligencias neceílarias, lhe man-

dou deitar o habito no Convento da Vidigueira, ondecoma

íolemnidade coPcumada o recebeo aos 27 do mes de Janeiro

do anno de 1615. Muito íe edificarão os Religiofos de ve-

rem a humildade, com que o Noviço íe portou, depds de vi-

ver na fua companhia. Em preíença *3e todos íe coní-íTava in-

digno

Relijaoío.

Admittido na

Religião»

Wóviçona Yidl

gueira.

•
'

'
! «J

. >Du



Seus eiércisioS

de vínodé

Tomo II. Parte IV. 577
digno de trazer aqueíle fanto habito. Depois de o veííir foy no*

ta vel o fervor* com que continuou os exercícios efpirituaes
,
que

feiDpre coftumata praticar 5 acrtfcentando ao rigor da vida do
íeculo novas aufteridades , frequentes jejuns, continuos cilícios*

multiplicadas difeiplínas , e outros inceííantes eaítigos , com
que dentro dos CJauílros affljgia o próprio corpo 5 para que dei*

le em todo o tempo triunfalíe o efpirito.

684 Na Orsçaô gaíla Va totias as horas livres , depois de
fatisfeitas as obrigaçcens da Comtnunidade í naõ querendo ou-

tra recreação mais que os louvores de Deos^rscsquaes fe em-
pregava , aííim que concluia o trabalho dos íeus minifterioSi

Na prefença do Santiííimo Sacramento eftava íenspre de joe-

lhos : e para orar com focego fe efeondia no Coro, onde foy

muitas vezes achado com os braços em cruz, e os olhos no

Ceo , taõ abílrahido j que parecia immoveh Efte procedi men*
to foy tao notório áCommunidade, que muitos Relsgioíos lhe

feguiraÕ o exemplo. E fendo que naqueiie Convento s(Fi$ia6 *"*'• ^*» èíi '

os virtuofiííimos Padres Frey Eftevaõda Purificação, de quem
já eferevemos a vida, Frey Luiz de Mefíoia , Frey Pedro de

Mello, e outros dos quaes em feus lugares faremos memoria, pu-

blicamente arfirmavaõ
5
Que o Noviço Leigo os confundia. To-

dos concorrerão com a fuaapprovaçaõ, para que pode íTe pfo*

feífar no fim do armo , que felizmente coneluio ; e com ef-

feito prefeífou no mefmo Convento aos 14 de Fevereiro de

1616. Aili aíTiftio quatorZe mezes, dando tantas evidencias

de perfeverançâ no fea fanto propofito, que jâ afama da fua

vida inculpável corria pela Província ; e o conceito, que íe fez

das íuas virtudes, deo motivo para o inquietarem' da Vidigueira,-

a fim de fervir a Religião em outro Convento pela caufa fe^

guinte.

685 No Capitulo, celebrado nefte Convento de Lisboa

aos 9 de Abril de 16 17, fe determinou ( como já diíTemos ) que

o Convento de Sanra ANNA de Colares foíle Recoleta da Prow

vincia. E como ao Provincial entaõ eleito , que era o iníigne

Piídre Meftre Freyjoaô de Santo Thomaz, fe commetteo a ef«

colha dos Religiofos, que alli houveílem de praticar, eeftabe-

lecer â reforma ; entre os Varoens èé provado efpifito, que

defíinou para habitadores daquelle' edifício", hum foy o irmão

Frey Gançalo, precifo para os miniílerios da fua profiflao. Com;

Tom. II. Bbb de
I
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fou.
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demcmflraçoens de alegria, obedeceo o Servo deDeosao cha-

mado do Provincial , e com pontualidade aceitou a oceupaçaõ
dacoíinha, que lhe fora encomendada. Çhegandoao Conven-
to, aíTim que entrou a exercitar aquelle officio, foy a íua pri-

meira diligenciabuícarnamelma caía dacoíinha lugar decente,
oratório que fez onde ideou hum Oratório compofio de muitas eflampas de San-

tos , no meyo das qnaes eftava huma de nofía Mãy SantiíTima do
Carmo

i
e na preíença daquellas Santas Imagens, em quanto

lavava a louça , ou fazia outros femelhantes ferviços, aomef-
mo tempo entoava devotos louvores, por nao perder algum iní-

tante , em que podeíle multiplicar os merecimentos.

686 Nefte exercício foy notavelmente perfeguido do
demónio, que lhe apparecia, e procurava offendelo, comopro-
vaó alguns fucceíToSj dosquaesforaÔ teftimunhas vários Reli-
gioíos. Em certa occafiao acodiraõ muitos á dita cofínha

, por-
que lhe ouvirão dar vozes, como que efíava pelejando com
outra peflba : e porque nunca fe lhe conheeeo enfado, nem ad-
mittio porfias, caufou efta novidade íufpeita, de que lhe aconte-
cia alguma coufa extraordinária. Chegando pois os Religiofos
aporta, ainda lhe perceberão dizergrkando: Amimy ó tinho-

/0 , a mim me tentas na Fé de meu Set.hor JESU Cbrifio , a quem
tanto amo , e a quem trago na meu coração ! Hum delles entrou
dentro , e achando o com a cor do rofto mudada , e muito co-
lérico, lhe perguntou: Que raz^aõ tinha para eftar tao irado
e com quem faliava \ Reípondeo, como tornando a íí de hum
grande íufto , e diííe : Que já je tinha ido. Chegarão os mais,
e inftaqdo com eile para que fe explica ííe melhor, nunca pro-
nunciou outras palavras fenaõ asmefmas, repetindo : Que já fe
Unha ido: do que admirados os circundantes derao 20 Senhor
as graças , e dalli em diante começarão a obfervar as acçoens de
Frey Gonçalo com grande reflexão.

687 Naõ ctííou o inimigo de o mortificar por outros ca-
minhos ; pofto que o Servo de Deos fempre triunfava; porque
os trabalhos que padecia , offerecidos ao mefmo Senhor , mais
o habilitavaõ para,o premio. Por induíkia do mefmo demor,io s

em huma occafiao totalmente fe eíqueceo de lavar, e pôr ao
lume o arroz, que havia de guizar para a Communidade. Que-
rendo pois o Superior tocar á mela

} e] vendo que ainda o arros
naq eftava ao lume, chamou o Irmaõ Frey Gonçalo ao Capitu-

lo'

Fucctflbmilagro

ío no minifteno

da coímha,
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lo, onde, depois de dar fatisfaçaó á Communidade, ocaííigou
eomhumadiícip!ma;reprehendendo-ode falta tao publica, que
riaõ podia encobrir, porque era tarde, enaõ cabia no tempo o
fazer-fe aquelle prato coftumadó.- . Entrarão depois todos ao
Refeitório : e o virtuofo irmão , pedindo com grande humil-
dade o perdão do feu defcuido, começou a dar na minifíra o co-
mer para- a mefa, até que a íeu tempo deò também o arroz taô
perfeitamente cozido, e tao faboroío, que extáticos os Reli-
giofos pelo que experimentarão ,: acabarão de conhecer, que
alli concorrera eípecial favor do Geo; porque íuppoílo naõ ter o
dito virtuofo irtnaõ peíToa alguma comíígo , que o ajudaffe ,

nemíe apartar da miniíira, onde de todos fora vsíio, impoffi-
vel parecia , que íe eífeituaíle aquella obra fem prodígio.

688
,

Foy dotado de huma fimplicidade fanta, acompa-
nhada de graça natural, que muitas vezes ( como ha de mof-
trar a Hiftoria

) provocava a rifo. NPorémfallmdoem matérias
de efpiíito, mofírava huma tao admirável intelligencia

, que
fempre os íeus coníelhos eraò os mais acertados, e as íuas vozes
eraó ouvidas como de Oráculo. Baila referirmos o que a efte
refpeitoaconteceo entre elle , e onoíTo virtuofo Padre Fr. Luiz se*eonfeih*

da Aprefentaçaõ
, ou de Mertola, Varaõ doutiííimo, e hum mso«afioeí1^

dos mais iníignes Pregadores deita Província , Como confiará
da íua vida, quando a efcrevermos. Porcaufada excellenciadas
doutrinas, com que efte Apoíloíico Miniftro do Sagrado Evan-
gelho o expunha nos púlpitos

, pregava quafi todos os Ser-
moens da viíía de Colares, eos das Igrejas vifinhas; fem po-
der eximir fe deíle trabalho, aííim pelo notório ferviço , que
fazia a Deos , como por fatisfazer aos grandes empenhos dos
moradores daquelles diílritos , que em numeroío concurfo, e PerpicxMaW*

fempre com aproveitamento de fuás almas acodiaõ a ouviío. áp£U£4S
Mss temendo, que defte univerfal applaufo , poftoqueentaô o
defprefsva , tomaífe o demónio occafiao para o tentar com van-
gloria; e juntamente receando, que a frequência dos eftudos
para o tal minifíerio o diverti fie dos íeus exercícios efpiri-

tuaes, tomou a refoluçaô de querer antes íeguir a vida contem-
plativa em beneficio próprio, do que continuara predica em uti«*

íidade daquelies povos.

i 689 Eíle Religiofo era o Diretor do Irmão Frey Gon-
çaío , de cujas virtudes fazia o merecido conceito. _E fucceden
- -Tom. II. ]3bb % de

Como íoyali^
víado.
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do levalo por companheiro em huma occaíiaõ, que deíceo a pre-

gar na Matriz damefma villa, lembrouíe da perplexidade, em

que andava, e pelo caminho lha propoz , pedmdolhe coníelho

para obrar o que foffe melhor, O Servo de Deos ie confundio, e

profírando-íe por terra em final dá fua humildade, diíle, e repe-

tio,que íendo elle taõ ruftico,como fe conhecia, naô era poííivel,

que aconfelhaííe a hum íogeito taõ douto. Mas inflado do di-

to Padre, mais por lhe obedecer, do que por outra razaô, lhe

refpondeo, fazendo outra perguma pela maneira íeguince: D/-

game Vofja Reverencia : Je houveffegrande , e apertada fome de

paõ em huma terra , na qual bum homem muito rico, morador

nella, tiveffe hum copio/o celleiro cheyo de trigo , e o fecha(Je , naô

querendo dar ao próximo, nem hum alqueire para /eujn/itnto,

peccaria efle homem nefiaacçaò? Affirmou o Padre, que fim.

£lle então proíeguio: Pois digame Padre meu, /evof/« Reve-

rencia eflá taõ rico Ue letras, e eftes povos carecem dafua dou-

trina , como quer fechar efje celleiro , que Deos lhe deo , e naô

quer repartir delle com effes pobres , que tanta nectffidade tem de

os encaminhar para oCeo? Ficou o dito Frey Luiz deMértoIa

admirado , e louvou a Deos por conceder ãquelle feu fervo, nao

íò conhecimento da verdade para relponder com acerto; mas

huma tal períuafaó , que foltava as duvidas, deixando logoía-

tisfeitas as inftancias.

§• n.

Das portentofas maravilhas, que no Eftado do Maranhão obrou

até aufentarje para Portugal.

690 T T A vendo de embarcar para o Eftado do Mara-

X JL nhaô o virtuoío Padre Frey Francifco da Pu-

rificação com o emprego de Vigário Provincial, equerendoo

Prelado mayor defta Província
(
que entaôeraoPadre Medre

Frey Eftevaõ de Santa ANNA ) darlhe hum companheiro ca-

paz, nao fó de confervar com elle boa harmonia, masdefazec

a Deos muitos ferviços naquellas terras , onde havia neceííí-

dade de Miniftros da Ley Evangélica em beneficio do Paga-

niímo ; elegeo para elle fim a Frey Gonçalo. Entendeo, qus

pofto lhe faltava o caracter Sacerdotal , tinha huma notável in-

tdíigencia dos rudimentos da Fé, e grande ehicacia no modo
d* os intimar: deíorti, que para ainílrucçaõ dos gentios era

efte
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éfte Servo de Deos proporcionado inftrumento. Chamado
pois do Convento de Colares , veyo com grande coníolaçaõ a
embarcar íe no meímo navio , em que paíTou para aquelle EfiV
:do o teu primeiro Governador Francifco Coelho de Carvalho.
Foraõ todos de fociedade , e chegarão com feliz fucceíío no an-
-no de 1624. Logo começou Frey Gonçalo a íer bem aceito ,

e venerado na Cidade de Saõ Luiz, onde o Governador, e os SS5Í2£
mais paííageiros eípalharaõ a noticia dos exercidos de virtude,
que com admiração lhe viraò continuar na viagem ; referindo
huns a extremoía caridade , que ufava com os enfermos

; exag-
gerando outros o cuidado, com que doutrinava aos rudes; e..p-
plaudindo todos o igual procedimento das íuasacçoens, que
eraõ de Varaõ piiííimo , e notoriamente juftificado.

691 No allegado Inftrumento achamos eícrito: Que o
Servo de Deos obrou nefta Cidade , e fsus diftritos , a/fimfora
do Convento

, como dentro ddle , algumas coujas dignas de admi-
ração^ tranfcenâmtesas operaçoens da natureza. Agora as indi-
viduaremos; porque daõ a conhecer o muito, que a Omnipoter*.
cia Divina abonou a opinião, que havia da Santidade deite Re«
jigioío. A primeira maravilha, que dellefe refere, heafeguinte.
Era Porteiro no Convento da Cidade já nomeada do Maranhão,'
quando chegou a elle hum pobre a pedirlhe huma gotta de azei-
te pelo amor de Deos, para remediar huma urgente nece/iida-
de. Promptamentelhediílequefim, e lhe tomou a tigella para
o hir bufcar. O Subprior, que fe achava prefente , e po? lhe per-
tencer o cuidado do provimento dadefpenfa, fabia, que nellaef-
tava já efgotadaa vafilha, o reprehendeo , dizendo 5 Que era
imprudência bir bufcar aceite, Jabendo que o nao havia em ca^
ja. A ifto refpondeo, Que aquelle homemera hum pobre de Chrif-
to, e que efte Senhor tudo havia de remediar. Affimaconteceo;
porque tocando na vafilha , ficou cheyâ de azeite , do qual ti-

rando o que baflava para fatisfazer a neceííidade do pobre, a
Communidade fe utilifou do mais, porque crefceo em abun-
dância.

692 Achando-fe m occopaçaó de cofínheiro, lhe man- „ .... AJ~ D 1 J C ' ' '
1 1 /- _,

««« Maravilha do
dou o Prelado rngir peixe para huns hofpedes , encomendando- vw* m*
lhe, que o fueííe com preíTa. Succedeo haver peíToá , que por
lhe experimentara paciência, lhe efcondeoosmftrumentosne-
ceílarios. Andou elle de huma para outra parte bufcaudo-os : e

Prodígio' de mal-
íipíisar o azeite.
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Traveffuras que
íe lhefaziaõ»

Estínguio hum
Inceádio.

vendo, tjue lhe naò appareciao 5 e que naô tinha com que vol-

tar o peixe, nem com que o tirar da frigideira
,
períuadido tal

vez, que era travtíTura do demónio, cheyo de fé, dríTe: NaÕ
importa, que nem perifjojehade deixar de fa&er o que manda

a obediência ,
porque a mao jevvirã de tudo. Eftando já o azei-

te fervendo , nelle deitou o peixe , e a feu tempo o foy voltan-

do com os dedos, dizendo, comofe faliaíle com o demónio:

Vmte daqui tinha/o. Por efte modo frigio com efíeito o peixe ,

e o tirou para o prato fem receber lelaõ alguma, nem fentir

moleftia : de que admirados os Religiofos, econfufooinven-

tor da traveílura, depois de confeílar o motivo delia, todos

louvarão a Deos , ^ue canto acreditava a boa opinião defteíeu

fervo.

693 A noticia defta maravilha deooccaíiaõ a que Ihere-

petifíem mais vezes lemelhantes traveíTuras : porém fempre fa-

tisfez a íua obrigação por modo extraordinário. O caio mais

notável foy, quando lhe efconderao" a eícnmadeira , e colher, a

tempo que tinha apanella daCcmmunidade ao lume. Como a

íua fingelezaera tanta, que lhe naõ dava lugar a crer, que al-

gum dos Religiofos o mortificava , nem era do feu cofturne

queixar-fe ; aííim que experimentou taó grande falta, coma
mao efcumou a panella eftando fervendo , e com o braço a me-

cheo, metendolhe as coves , e tirando as poftas colidas para os

pratos , fem padecer algum leve detrimento. Como fe o fogo

perdeííe toda a fua actividade, taõ livre lhe ficava a maõ , ou o

braço, depois de íahir da panella fervendo, como eftivera antes

de íupprir a faltados inftrumenios ,
próprios daquelleminií-

terio.

694 Para prova de que o fogo, ou lhe obedecia, ou o

refpeitava , bafta referirmos o que aconteceo em hnma occaíiao,

em que o fervo de Deos fe achava fora do Convento em ferviço

da Communidade. Havia mandado fazer huma grande roíTa : e

pondo-fe fogo á lenha , como naquelles paizes he cofturne ; fal-

tou a chamma ahumascaías vifinhas. ÀiTuftados os donos , e

vendo, que nellas fe ateava aquelle voraciífimo elemento , co-

meçarão a dar vozes , dizendo altamente : Acuda-nos Padre Fr.

Gonçalo , acuda-nos ,
que fe abvoz^aõas noffas cafas : ao que el*

le com focego refpondeo : NaÕ fe agaftem , que naoha defer

nada. E lançando4e ao fogo , quando as tavaredas eftavaó mais

vi-
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vigorofas, naõ obftante fer taô.copiofa- a-matcrk, que nutria,
tamanho incêndio, immediatamente o apagou. Eíle manifeílo
prodígio deixou notavelmente admirados aos circuriílantes; por-
que prefenciaraÕ

> que introduzindo-fe o dico Frey. Gonçalo
por entre as chamas, na6 ío asextinguio

, roa* ficou, de-tal mo-
do illefo, que até no habito, e nos outros km vettidosjiaõ-appa-
receo final algum, de que-o fogo obrafle, ou produzi ííe o íeu
ordinário effeito.

695 Naó foy menos eficaz a íua..virtude para obrigar, a
que lhe foífe também obíeqnioío-o elemento da agua* Aííimfe
experimentou em huma occafiaó , em que o Venerável Frey
Gonçalo por ordem do Prelado paffou a pedir eímolas em
hum didrito, chamado, conforme a língua dos natnraes

, itapl-
curti Era tempo de notáveis calojes, e.porcauíade-.bnmagran-
de fêca eftavaõas novidades perdidas.. AgafaSbando-feemcafa
de Bento. Maciel Parente

, que vivia em huma fazenda (ua, go-
vernada pjor Domingos Velho , achou a.ambos afflitos pela con-
ííderavel falta de agua , que expenmentavaõ. E como todos
attribuiaõ e$a fêca a caíligode ,Deos., e conhecido o muito, cue
na fua prefença valiao as oraçoens do.no/To vfi tuoíiííírno irmão,
rogaraolhe com grandes inftancias, que alcançafle do Senhor a
fufpeníaõ da fua Divina juftiça , para que concedendo ater-
ra a agua neceíTaria

, podeíTem os, vive-níies remediar-fe com
os fetis frutos, por cuja falta pereciaõ. Aífim que Fr. Gonçalo
percebeo o conceito, quedelle faziaó

, ftfg lançou por terra , dn
zendo, e proteftando com os braços abertos : Queje engana-
vaoccmeãe; porque era o mayor peccador do Mundo , etotaU
mente indigno^ de que asfnas jupplicas fojjem ouvidas , e bem def-
pachadas. Mas retirando-fe

, aflim que ajoelhado começou a
orar , logo fe foy nublando o Ceo , e dentro em poucas horas
choveo tanta agua, que remediou com abundância os prejuízos

da fentida falta : de forte , que conhecido por milagrofo efte fe-

liciflim.o fucceíío, dersô por elle as devidas graças a Deos, que
tanto attende , e taõ benignamente refponde ás rogativas dos
Juftos.

696 Como íe tiveffe império fobre d elemento do Ar,
1 11 r n r

r -., . _ J Moítrcu ter \m-
também nelie le moítrouportentoío. Vinha em certa occanaõ per» no vemo*

em huma embarcação ligeira, chamada vulgarmente canôa
% car-

regada de telha para as obras do Convento. Levantou fe hu-

ma

Medrou te t im»
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roa horrorofa tempeílade ; de forte, queaopafíar porondeos

naturaes chamaõ o Boqueirão^ vio que efhvaO alli abrigada?

muitas embarcaçoens ,
porque o rigor do tempo a nenhuma de-

ra lusar para íeguir viagem. E propondolhe todos a evidencia

do perigo com o exemplo das outras canoas ,
que retrocederão,

por evitarem o naufrágio, que felhes repreientava infallivel;

elle com hum modefto rifo refpondeo : Que havia de pa/farfe-

guro ;
porque a telha que traria, era para a Igreja de fua May,

è Senhora do Carmo , e queeUaobavia de guardar. Chegando-

fe então ao deícuberto da proa, e orando de joelhos hum bre-

ve eípaço, aífim que fe levantou, e benzeo os horizontes, im-

mediatamente ceifou o vento, e fè abateo a fúria dos mares ; fe-

guindo-íe a efta tormenta huma ferenidade taõ firme, que as

outras embarcaçoens obfervando ,
que a do noffo Venerável

irmão íe metia aos mares , íe puzeraó na fua eíreira ,
e chega-

rão todos a faivamentoao porto da Cidade. Alli fe publicou a

maravilha, pela qual louvarão a Deos os mefmos ,
que como

oculares teftimunhas afiirmáraõ dever-feá efíicacia da Oração

do Venerável Fr. Gonçalo , cujo primeiro impulfo pareceode

temeridade , e depois íe veyoa conhecer efTeito da fua virtude.

697 Igualmente obfequiofa lhe foy a terra , como fe

vio em huma occafiaõ , em que indo fazer o que lhe mandava o

Prelado, chegou aporta de JoaÕ Pereira de Lemos , morador na

meíma Cidade de Saó Luiz. EfíavaefíenoíTo Bemfeitor grave-

mente enfermo de hum braço , no qual lhe íobreviera huma

notável inchação com dores agudas, e taò infoportaveis , que

já lhe faltava a tolerância para as fofrer* E como havia muitos

dias , e noites ,
que nao defeançava hum fó inftante, chegou a

perigo próximo de perdera vida. Sabendo que Fr. Gonçalo

eftava da parte de fora, lhe mandou rogar, que entrafle a ve-lo:

e afíim que lhe expoz o eirado , em que o pnzeraô taõ implacá-

veis dores , pedindo lhe por amor de JESU Chriíto, que lhe

valeííe; elle fe lançou por terra , dizendo com a fua coftuma

da humildade: Quejó o mefmo Senhor o poderia remediar, enaõ

elle, que era o mais abominável de todos os peccadores. Mas le-

vantando-fe, lhe mandou, que ti velle Fé ,
porque em Nome da

Virgem MARIA Nofla Mãy lhe havia de applicar huma e£B-

caz medicina
,
que íahio a bufear. Arrancou entaõ da terra nu-

mas hervas, que fervidas, e tiradas com a mao íem padecer

de*
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detrimento , aííim que lhas appíicoo, logo íe Iheextínãuiraõ as

dores. Com eíle alivio dormio continuadamente leis horas
,

que tantas eíle ve o Venerável Irmaó orando de joelhos ; de for-

te, quedefpertando o enfermo daquelle profundo íono, achou
o braço definchado, e viraõ todos, que inftantaneamence fe

reítituira á íua perfeita faude ; do que renderão a Deos as gra-
ças, e dalli em diante continuarão a veneraçuõ devida ao execu-
tor do portento.

608 Como já a fua virtude naquella Cidade , e feus dif- tWm a 0Utr

tritos era conhecida, e celebrada, delia íe valido ourros muitos
„J;a

huma dpi '

enfermos; efperando todos, que Frey Gonçalo lhes acodiíle
com os preíervativos da vida , e com os remédios conducentes
para a faude. Foy maraviihofo o modo , com que reípondeo á
íupplica de hum morador do Itapicuní. Efta va eíle fummamcn-
te afflióto de ver, que hum íeu efcravo tinha atraveííada na
garganta huma grande efpinha , a qual lhe impedia, naõ íó a
recepção do alimento, mas também a via da reípiraçaò. Che-
gou por efía caufa o enfermo ao ultimo extremo da vida. Mas
entrando o noífo venerável Irmão a velo , e achando o com o
pefcoço formidavelmente inchado, íem poder articular vozes,
equaíi foffocando-íe por inftantes, eíle iubitamente lhe tirou a

efpinha , e o fez logo levantar livre do perigo. O que mais ad-
mirou aos aíMentes,foy a circunftancia de naoapparecer fcifu-

•ra alguma , ou final, por onde a tal efpinha (que a virão todos)
houveífe fahido ; nao fazendo Frey Gonçalo outra acçaõ mais,

que abençoar ao enfermo, e por-lhe exteriormente a maõ íobre
o lugar da moleftia.

699 Porém o que provou mais o feu grande merecimen-
to para com Deos , foy a noticia , que o meímo Senhor lhe con-
cedeo de muitas coufas futuras, que prévio , e annunciou, quan-
do nao eraó , nem podiaõ íerefperadas. Na mefma Cidade de
Saõ Luiz do Maranhão aconteceo , que tendo Patente do Padre
Provincial deita Província para fe recolher ao Convento defta
Corte na companhia do Vigário Provincial daquelle Eftado o
PadreMeftre Frey Luiz de Miranda, começou a defpedir-fe

dos amigos, e conhecidos com huma tal expreíTao de palavras^

que os deixou então cuidadofos , e depois admirados.

700 Querendo a Mãy do Capitão Valentim Baldes fque
aonoffò Venerável Irmão amava como a filho ) exprimir o mui-

Tom. II. Ccc to

Noticia de eoti*

las futuras»
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to, que fentia a íuaaufencía, lhe difíe: Padre , porquefevay

defla terra
,
porque nos dtixa ? hlle refpcndeo : Vonme , por-

que a e/ia terra hadexir hum grande caftigo. Tem o Convento

daquella Cidade huma Ilha na paragem ( que jà nomeamos ) do

Boqueirão , aonde a Communidade confervava algum gado

miúdo. E achando fe Frey Gonçalo prefente em occaíiaõ, em
que o Prior fallava acerca delle, lhe diííe : Faíre , nac jerá

melhor comermos as nojjas cabras, do que virem os Infiéis a co-

me/las? Obíervou também Joaõ Pereira de Lemos (o mefmo,

aquém elle havia livrado da grande moleftia , que padecera no

braço
)

que erajnais que ordinária a fadiga com que Te deíeja-

va embarcar para eíte Reyno ; e chegou a pergunrar-Ihe: íDe

quefugia? Ao que refpondeo: Que por nao ver hum grande

caftigo ,
que eftava para vir áquella Cidade. Chegando final-

mente a defiinada hora da partida, íe acharão na portaria do

Convento muitas peííoas de diílinçao
,
que o vieraô trazer

abordo ,
por gozarem da fua prefença até o navio , onde, para

final da íua amifade , lhe quizerao dar a ultima de/pedida, vifto

que nem as ínítarteias dos moradores , nem os confe ! hos do Pre-

lado , que concorria com a fua permiflaô, foraõ baftantes a lhe

contraftarem a vomade ,
que íempre efteve confiante na refolu-

çaõ de fe aufentar da terra. Vinha na melma comitiva o Vi-

gário Provincial : e afíim que puzeraô os óihosno mar, vol-

ta n do- fe o Servo de Deosparaa Cidade, começou a derramar

tsõ copioías lagrimas , que aiTuítados os circundantes refpon-

diao com differentes afTeclos ;
julgando hnns , que nao havia

mais caufa, que a faudade , e prefumido outros, que para ef-

te efTeito occorria paixão mayor.

701 O Vigário Provincial conhecendo haver em tama-

nho pranto algum oceulto myíteiio , depois que por outro mo-

do nao coníeguio íaber, qual era o verdadeiro motivo , lhe

mandou em virtude de Santa Obediência, que IhoexpuzeíTe.

Elle feproftrou, e com as podiveis demonftraçoens de humil-

dade, ajoelhado, e aífím mefmo chorando, diííe: Que o obri-

gava áquelle fetitimctito a confidernçao do grande cafiigo
, que

No
ff
o Senhor Unha determinado mandar [obre aquel/e povo do

Maranhão-, e que fe compadecia de feus irmãos Religiofos , e de

/eus amigos , que aUificavaô. E Ma repofta pelas luascircunf-

tancias poz aos ouvintes em grandes receyos; porque além de
1 re-
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repetir nella o>eímo, que outras vezes (como temos referi-
do) publicara em preíença de várias peíToas ; também fabiaô,
que certificando elic a alguns amigos , que o Senhor havia deí-
embainbado a efpada da fua Divina jufíiça , lhes aconfeihara,
que tiraflcm da Cidade tudo o que podeííem. Epofto que al-
guns diícorrendo

, que nao confiava por outro Caminho o que
agora declarava, quem talvez bufcaria efte meyodeevitar al-
guns peccados; com tudo os prudentes, quenaõduvidavaÔ
na virtude de taô Santo Varaô, abraçaíaõ o feu confelbo, com
a felicidade, de ficarem menos prejudicados na vaticinada rui-
na, na qual, ou mais, ou menos, perigarão todos.

702 O caio foy, que antes de fe completar hum anno
depois daquelles avizos

, quando a Cidade de SaÕ Luiz menos Si,í2£j
#

eíperava
, experimentou com grande laftirna o feguíníe darn-

no. O Conde de NaíTau, Governador das Armas em Pernam-
buco pelas Provindas unidas, mandou contra a dita Cidade
huma Armada de dezoito navios com guarnição de dous mil ho-
mens de defembarque á Ordem de João (Cornelles ; os quaes
entrando vencedores no Maranhão, fizeraõ (principalmente na-
quella Cidade ) tantos eftragos

, que as ínceíTantes lagrimas àos
feus moradores pareciaõ diminutas para baftantemente exagge-
rarem o fentimento de várias confequenciasre nenhuma felicida-
de poftenor foy baftante a fazermenos durável a memoriados
antecedentes prejuizos. Eftes naôíó chegarão ao profano, mas
também le eftenderaõ ao fagrado. Sentido a ruína os raciV
naes, e com elles os outros viventes. Os inimigos deftruiraó
os gados da terra, e no que refervaraõ para o feu alimento, te-
ve a noíla Communidade a perda das cabras , que o Venerável
Jrmao deíejava

,
que antes o Convento as aproveitafie. A eí-

ta injufta^guerra
(
que íe achará bem exprefíadana Hiíroriado

Maranhão, efcrita por Bernardo Pereira de Barredo , Gover-
nador do mefmo Eftado ) feguiraó-feosflagellos da fome, e
da peite

,
com osquaes tudo íe verificou, quanto Frey Gonçalo

anticipadameme difle , vindo» fe entaõ a éftimar por indubilavel
o feu nunca efquecido vaticínio.

Verlficoufé ti

vatisiniof.

Suçra num. 76©

Tom. II. Ccc % III



3
Chronica dos Carmelitas

| "I-
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Pontualidade pa

ra obedecer.

7°3 t^ Hegou com effeito a efte Convento de Lisboa

V^ o Irmão Frey Gonçalo depois de huma prol-

pêra viagem, E como já na Corte havia conhecimento das fuás

heróicas virtudes , e ao mefmo tempo fe ouvirão as noticias das

extraordinárias maravilhas, que o Senhor obrava pela íuain-

tercefíaô; foy naõfó bem recebido, mas muito feftejado, af-

fim dos Religiofos , como dos Seculares de ambas as condi-

çoens. Continuou a íervir a Deos , ea eftaCommunidade com

o fervor , e zelo
,
que defde a fua entrada na Religião moílrou

fem variedade. Na obediência foy exemplariíTimo. Por mais

iníoportavel que foíTe o trabalho , íe o Prelado o nomeava pa-

ra o fazer, nunca lhe parecia diíficultoío. Quanto mais inde-

corcfa, e vil era aoccopaçaó, tanto mayor, e mais percep-

tivel era a complacência, que íe lhe conhecia no modo de a ex-

ercitar. Se o mandavaó aíMir na confina, naõ íó guizava o

comer, mas nos próprios hombros trazia toda a agua, e lenha

neceííaria ; e íe efta naõ eílavaprompta, hia peííòalmente ao

mato, ( como fez muitas vezes no Maranhão ) enaoíó a cor-

tava , mas de muito longe a trazia para o Convento ás coftas ;

e fe por eíía caufa o arguiaõ de exceííivo , coftumava refponder,

que o Jazia por fua devoção.

704 Em cbíequio da mefma virtude da obediência, an-
Hía pedir Ermo-

>(]ava a p£ mu j tas ] e guas na occupaçaõ de receber as efmolas
,

que em todo o Brafil coftumaõ dar para a fefta de Noíla Mãy
, e

Senhora do Carmo os Confrades do Santo Efcapulario : e nas

jornadas, que Fazia pelas povoaçocns remotas, eftimava de

tal modo os incommodos do corpo, que todos conheciaõo

orande facriflcio , que a Deos offerecia em beneficio da alma.

Até chegou a hir guardar o gado da Ilha, em que já falíamos,

com tallofrimento neflas, e outras occupaçoens fervís , que

confundia aos meímos Prelados, os quaes buícavaõ femelhan-

tes meyos de lhe provarem a paciência. Taó refolutamentefe

entregava a qualquer acçaõ ,
qce fe lhe offerecia de obedecer,

que íem formar difcurfo íobre algumas coufas proferidas por ga-

Jan-

Guardava o g
do

'pra num. 700
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lançaria, com facilidade as acreditava. DiíTe o Prelado gra-
cejando na fua prefença í Que na Camefa da Cidade havia tny
Gonçalo fahido com a honra , e cargo de Almotacel. Perguntan-
do el!e aos circundantes : Se ô podia exercitarfendo Rdigiojol
RefponderaÓ-lhe<7^ ///#.« Proíeguio entaõ em feu íízo : NaÕ
tomara Jervtr tal cargo, por naô fmtenciar ningnem á morte;
mas je a obediência mandar, o farey, porque com a obediência
naoje brinca. Celebrou-fe eíta exorefíao como fimplicidade
Janta

;
mas delia fazemos memoria como prova da vontade, com

que íempre , e em tudo íe diípunha a obedecer,

705 No amor da pobreza foy extremofo. Da perfeita s«* ** tt;ta &
observância defh virtude deixou aos Religiofos muitos doeu-

br"ai

mentos; porque a foube guardar comaexacçaõ, que pedia a
promeíia, que delia fizera a Deos, NaÕ íó na corapoíiçaõda
cella, mas no traço peííoal dava a conhecer, que vivia Evan-
gelicamente. Apenas fe lhe via na cella a cama, em quedava
hum breve defeanço ao corpo, e em h* naõ punha mais do que o
habito^e o veftida interior, com que devia apparecer porcon-
íervar a decência. Do Dinheiro fugia como de hum declarado
inimigo: nem já mais o poííuio; antes dizia: Que era o major ty*
ranno da confeiencia de hum Religiofo. Se á força lhe davaò al-
gum por eímola , no mefmo inflame com licença dos Prelados o
repartia com os pobres Quando fe aufentou do Maranhaõ,trou-
xe T com licença dos meímos Prelados , dezafeis vinténs ; e
dixia elle, que erao para pagar o frete do navio , e o feu fuften- co*om fe
to. Aíhm que deraõ fundo, bufeou logo o CapitaÓ para lhe fa-

?ar a ÍÉ,apaff*

tisfazeradita paíTagem : o que vendo o Capitão, e admirando-
^

fe de tanta íinceridade de animo, lhe difle.* Que naô queria
maisfãtísfaçao , que o trazefo emfua Companhia ; que deixa

f

fe ficar para fi o dinheiro , que de/de alli o applicava para algu-
ma confa fua nece/faria, e que o recebefe como efmola* Afíirrí

que chegou ao Convento , entregou logo eíTa limitada quantia
ao depoíitario. Mas como fe divulgou o fucceíTo , e os Reli-
giofos por galantaria lhe começarão a dizer que vinha do Mara-
nhão muito rico

; bailou a ceníideraçsô do que ouvira, pára
paílar toda a noite affliclo

5 e fem defeanço. Daqui proeedeo,
que logo ao amanhecer foy pedirlicença ao Prelado para dif-

tribnir o dito dinheiro com os pobres f efó depois que o fez,

roofírou alegria, por fe livrar ( coiro elle dizia) detaõmo-*
kflos cuidados» «706 H@f*

A
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yo6 Na obfervanciá da Angelical virtude da caftidade

foy fempre admirável. Naõ fò evitou as occafioens das ofTenfas

deDeos, mas deo a conhecer, que nunca perdera a innocencia

de fua alma , capaz de entrar em numero com os eípiritos mais

puros. Das peíloas de outro íexo íe retirava em tal forma ,
que

além de evitar a fua eommunicaçaò , algumas vezes fugia , e

em muitas occafioens, porque o naò coníegnio fazer , ufou de

alguns aófos meritórios, que muito o jnftificaraõ. No Ma-

ranhão, onde as efcravas, e gentias (aííim como em rodo o Bra-

íii) andaõ a reípeko das mulheres deífe Reyno ,
menos com-

potas , naõ levava á paciência, que deixaííèmde veftir camifa.

Servia-lhe de Jeícandalo o antigo ufo da terra, com que íe cria-

rão. Daqui tomou fundamento para retroceder quando nos ca-

minhos, por onde paíTava , efíavaõ as I ndias (
para a fua eífima-

çaõ ) menos honeitas. Até levando a Cruz em hum acompa-

nhamento , porque fuccedeo concorrerem algumas á rua; naõ

quiz pafiar adiante, e voltou por outra parte , como fe osque

lhe precediaõ, houveflem errado o caminho; circunftaucia, que

podendo em outro fogeito parecer defvario, nelle fe applaudio

como virtuofiiiimo acordo.

707 Do feu recolhimento, e trato eípiritual comDeos

na Oraçaõ, foraõ teftimunhas vários Religiofos , que muitas ve-

zes o acharão no Coro, e nas Capellas da Igreja, alta noite,

extático , e fuípenío no ar. Succedeo trazerem-noem braços,

fem que o movimento, e as vozes, de quem o difpertava, o fizef-

jem tornar a íi do
5

fuaviflíimo letargo, com que o amor Divino

Jhe fuípendia o ufo dos fentidos exteriores. De nenhum modo

negava, quanto pelo amor deDeos fe Jhe pedia: epelomef-

mo Senhor fofria taõ invicíamente as mortificaçoens, que to-

das lhe pareciaõ íuaves , e no rofto fe lhe percebia mayor con-

tentamento, quando nas moleílias experimentava dores mais

íntenías. Intoleráveis foraô as que padeceo , quando em difTe-

rentes occafioens fe lhe inflammaraõ os joelhos pela conti-

nuação de eftar fobre elles orando. E como fe fazia preciía a aí-

íiftencia dos Cirurgioens , eftes fe confundiaõ naõ menos de

ouvirem a caufa, que elle dava para a repetição da moleftia, que

de verem a tolerância com quereíiftia ás violências da cura.

708 Achava-fe o noíTo Venerável Irmão emhuma parte,on-

de lhe quizeraõ provar a paciência da maneira feguinte. Sendo
horas
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horas de jantar , e nao tendo ootra coufa de que fe Valer , fenaó
do prato, que fe lhe apreíentou na meia, deitarao-lhe no
comer huns pós de pimenta da America , de qualidade ardentif-
íima. Affim que elle no primeiro bocado os fendo, diílimulou,
e pedio agua. Mas como também nefta lhe haviaô lançado os
mefmos pós , fe lhe augmentou o tormento, e ficou mais que an-
tes laftimado

, por lhe fobrevir novo incêndio» donde efperava
achar o refrigério. Vendo então os inventores domai, que el-
le fe nao queixava , lhe perguntarão j Se lhe foubera íêmogui*
%aâo ? Promptamente lhes refpondeo taõ alegre, como agrade-
cido

, dizendo unicamente : òejapelo amor de Deos.

709 Da perfeita caridade, com que fempre amou ao
feu próximo, deo evidentes provas. Defcjava fervir a todos,
enaõlofria, que alguém por feu refpeito riveífe o mais leve
incommodo. £m huma occaíl?ô, em que Martinho Moreira
chegou á praya do fino chamado Noffa Senhora da GuU com
huma embarcação de remos , a recebelo para o transportar pa-
ra a Cidade de SaÕ Luiz , na qual jâ falíamos

5 áffim que entrou
na dita embarcação, fe profirou, e foy beijando os pés dos re-
mei ros, e mais índios, que vlnhaõ dentro 5 e a todos pedio per-
dão do detrimento , que tiveraó em voltarem a bufcaío; abati-
mento

, que aos maispareceo demaílsdo, e fó a elle diminuto
para fatisfazer a obrigação , em que ficava aos que em feu obfe-
qoio tiveraó mayor trabalho. Até para defender a vida queria
proceder contra os feus inimigos com a prudente refoluçaô» que
prova o feguinte eafo. Fallando-fe na jornada, que o Vigário
Provincial eíieve em termos de fazer pelo certaó para fe em-
barcar em Pernambuco, antes de tomar o acordo de efperar pe-
ja monção da frota , que do Maranhão veyoem direitura para
Portugal; entre outros graves perigos

, que fe ponderarão, o
principal foy o damno,que aos paílageiros coflurna fazer o gen-
tio alarve, ecruelifllmo daquelíes foHtarios caminhos. Eííava
prefente hum Relrgioio Reformado da Ordem de SaÕ Francif-
co, Cuftodio da fua Sen?phica Familia níquel lc Fitado, que ha~
via de fazer companhia ao diro Vigário Provincial. E dizendo a
Frey Gonçalo

, quefe viefle o inimigo, efa neceííario ofTende-
Jo para livrar a vida; elle refpondeo S Ofender aos inimigos, iffo
vãôhey de fazer : mas fe levar hum cajado devolta , lhespegarey
èvm elk pelos pés para os derrubar, quei(fohajía

y paramenao
fazerem maL

j lQ «pó*

Sua Jirimíliâçaí

a co doe.

drgciofoduofiH
no modo de fe

defender.
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392 Chronica dos Carmelitas
Qaem mandou «- IO Todas eftas noticias conftao do Tnftrumento de in~

mínío «thcntí quiriçaõjá alkgado , que mandou pedir , íendo Provincial dei-

ta Província o Padre Frefentado Frey Jorge Cotrim , e o fez

em publica forma o Vigário da Matriz da Cidade (
em que já

falíamos) de Saõ Luiz do Maranhão, Valentim do Amaral,

por commiíTaõ do Vigário Geral da meíma Cidade o Licencia-

do Belchior da Cofia Coelho; íendo Eícrivaõ do Proceííoo

Padre Pvoque da Coík de Abreu, que oefcreveo aos 5-deJulho

de 1661. E porque as heróicas virtudes do íervo de Deos fã

publicarão no Paço , e foraÕ muito appíaudidas pelas Peíloas

Reaes , começou a Sereoiííima Rainha Dona Luizaafazer de

Frey Gonçalo taõ particular eftirnaçaõ , que o mandava buicar

ao Convento para íhe ouvir josconfelhos, que eraÒ acertados,

e deípidos da aíFectaçaõ , a que muitas vezes inclina o refpeito

das Mageftades. A tudo refpondia o Venerável írmao íincera-

mente, e pelo eítylo familiar, com que tratava as peíToas ordi-

narias: de forte, que ao mefmo tempo, em que á vifta do Sobe-

rano dava nas humiiiaçoens indicio da fua veneração , quanto

ao modo de faílar, naô reflectia na efpecialidade do tratamento.

711 Depois que a ElRey D. Joaô IV. conftou o muito,

que Frey Gonçalo, pela fua exemplai iílima vida, era eftimavel,

diíTe á Rainha : Que em vindo ã fua prefença, elle também lhe

queriafallar.Ch*ma.ào com effeito ao Paço o Venerável Irmão,

que nunca tinha vifto a ElRey , efteve diante delle converfan-

do , fem fazer a diíFerença devida ao íeu caraóter. Até que ao

paliarem todos por huma falia, lhe difle a Rainha, apontando

para o Monarca : Frey Gonçalo, naõfaliais a Sua Mageftade, que

aqui vem ? Voícando-fe entaõ o íervo de Deos , e pondo nelle

os olhos, fe proftrou por terra , e depois de ter nella a boca ,

ajoelhado reípondeo: Perdoeme l/ofsa mercê , que cuidey , que

era algum homem honra do , que vinha aqui com a Rainha nofsa

Senhora. Dalli começou ElRey a obíervar muitasjicçoens do

mefmo Frey Gonçalo, que lhe abonarão a opinião, de forte,

que a mereceo ôe Santo. Huma foy a íeguinte. DiíTe-lheem

certa occaíiaô : Frey Gonçalo, naô me pediz, nada ,
que vos fa-

ça* Reípondeo logo, como vencido do Real reípeito, e com

grande fumiíTaõ, difle : Huma cottfa tinha que lhe pedir, mas

rectyo 4eofaz,er, porque o naõ queria enfadar. Pois que he, o

que quereis ? Replicou ElRey. Quero
(
lhe reípondeo) que me

man*

Sincera rcpofta a

ElRey.
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Tomo II.Paru IV, 59stotó ^r ftw/w ^9 de papel para eferever hum livrinho, v^ *****
que faço para encaminhar os ruflicos para o Ceo. Sua Magefta-
tíe Jhe mandou logo dar vinte mil reis em dinheiro. Porém elle
de nenhum modo o quiz receber

* protelando
, que promet-

terá a Deos guardar pobreza, e quê nao havia de aceitar di-
nheiro, fendo coufa contra o íea voto : Que huma fá maõde
papel lhe baflava para o feti livrinho Ficou EIRey fumma-
mente edificado de taô heróica refoloçao : e por mais que iní-
tou, para que Frey Gonçalo recebeíTe mayor quantia de papei ,
apenas delle coníeguio aceitar-lhehuma reíma.

^ I2
j

De ° uíras virtudes deo também na prefençâ das
Mageftades raros exemplos, Succedendo eftar com a Rainha,
veyo huma menina de quatro annos a abraçalo politicamente
por iníinuaçaõ de algumas Senhoras, quealli feachavaõ. Até-
morizou-le o Servo de Deos: e naô podendo refiftir ao impul-
ío

,
que o arrebatava , fahio pela porta fora j dizendo em altas

vozes, e repetindo: Naõccnfwto , naõconfinto: meu Deos acudi-
inti acudime Senhor. A Rainha o mandoii chamar, etendo-ofó-
cegado Jhe difle , que naô havia razaõ para íemelhante exceíTo;
porque a innocencia da menina a commovera para aquella acçaÔ,
que nada tivera de indecente : Ajfimferá( reípondeoeUe

) po-
rém aquella Senhora fidalguinha he mulher. EntaÓ acabarão
de cophecer a pureza do efpirito de Frey Gonçalo, que nao
íó evitava quanto involvia malícia, mas até da occafLõdosef-
crupulos reíolutamente íe acautelava* confeguindo confervar-fe
nayidataõcaflo, que por declaração de feus Confeííores de-
pois da morte conílou

, que falecera virgem.

713 Por cauía da certeza
, que no Paço havia dos feus j,

relevantes merecimentos
, em occorendo coufa grave , em que deo:»

as PeíToas Reaes dependiaõ de efpecial favor do Ceo , promp-
íamente recorriaò a Fr. Gonçalo, julgando,que a íua Oração era
effkaciffma para alcançar do Senhor qualquer beneficio* Na ut-
rima enfermidade do Príncipe D. Theodofio mandou EIRey
D.Joaõ o IVfeu pay chamar a e#e Venerável Irmão, a quem
fogon que lho encomendaíTe muito a Deos , eo fo/Te con folar.

Recolheo-íe elle no Oratório da mefma Quinta, onde todos af-

fifíiaõ. Depois- de orar devotamente, foy vifitâro enfermo, que'
também fazia da íua virtude grande apreço \ e íem ufaf das
affeâraçoens coftumadas em femelbames eafos,- antes que os

Tom* 1L Ddd Mmí

efeAgatiio qde
o ao Prin.cjpt

Theodofitf
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3 94 Chronica ãos Carmelitas
Médicos defeonfiaflem da enfermidade, quando affirmava5,que

o Príncipe naõ tinha perigo, lhe diíTe; Que efliveffe alegre ; por-

que Deos o levava a/er Príncipe de outro Reyno melhor , e a lo*

grarafua vifia na Bemaventurança , coma qual naõ tinha com-

paração o Reynoy que deixava. Sobre e(k matéria diícorreo com

tanto acerto, que o Principe fe refignou totalmente na von-

tade Divina , e dalli a dous dias , que foy aos i 5 de tVíayo de

1653, faieceo com demonftraçoens de predeíti.nado. Nem por

ilTo ficou EIRey menos agradecido ao noíío Venerável Irmão;

porque além de prevenir ao Principe para a ultima dilpofiçaò

da alma , deo a conhecer, que o Senhor lhe participara a noti-

cia da indifpenfavel execução do íeu Divino decreto.

714 No anno feguinte íobreveyo a Fr«?y Gonçalo huma

graviíTima enfermidade, que logo fe deo a conhecer mortal.

Foy deapplaudir a conformidade , que teve com a vontade de

Deos, aquém totalmente fe entregou , fem querer do Mundo
couía alguma, nem dos feus Religiofos mais doqueorsçoens

para o ajudarem a vencer com felicidade os trabalhos daqueíla

terribiliílima hora. Preparouíe como coftumava, e recebeo

com edificativa devoção os Sacramentos da Igreja. Do íumrno

prazer, que indicava no femblante, inferiaõ os aíliífentes a eípe-

rança
,
que confervava de hir gozar as delicias do Paraiío. E

pronunciando os feus Direclores algumas palavras exhortato-

rias, para que perfeveraíTe refignado na vontade Divina , ref-

pondeo: Eu eftou muy conforme com ella: naõ tem aqui qm
fazer o tinhofo ; porque vou bem. Aggrav,ando-»íe-lhe a molef-

tia , veyo aíMir-lhe em companhia dos Religiofos o feumais

eípecial amigo, e devoto , D- Pedro de Lancaftre , que foy V
Duque de Aveiro , lil Duque de Torres Novas , Marquez de

Montemor o Novo, Conde de Penella , fenhor de muitas ter-

ras, e commendas, nomeado Bifpo da Guarda, eleito Arcebií-

,po de Braga , Primaz das Efpanhas , Prefidente do Defembar-

go do Paço , inquiíidor Geral deites Reynos, Varaò (comofex-

primem oseruditos Efcritores da fua vida) na6 fó virtuoíiílimo,

mas declaradamente venerador dos que na vida gozavaÔ conf-

.tance opinião de Santidade.

715 Aífiftindo pois efte iíluílriííimo Principe ao traníito

.donoílo Venerável Irmão, no tempo, que hum dos Religiofos

lhe lembrou o doce nome de JESUS , quizelle fazer-lhe huma
incli-
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Inclinação , e aííím lhe entregou o eípirito aos 5 do mez deJa-
neiro do armo de 1654, lmmediatamente começou a concor-
rer o Povo a venerar o corpo do Servo de Deos , ao qual na tar-
de do dia feguinte ( com extraordinário acompanhamento de
peMoas iliuílres, e de innumeravel concurío , aífim de Eccle
iiaílicos

, como de Seculares) déraõ nefte Convento decente
Jepultura. Antes do enterro chegarão os Religioíosdas Sagra-
das Famílias defta Corte a beijarlhe os pés ; e aííim que pega*
raõ no esquife, nenhumas cautellas, e forças eraõ baftantesa
deíviar aos que excitados da devoção lhe cortavaõ relíquias do
Jiabito, e da capa; tocando nelle medalhas, e repetindo ou-
tras acçoens de piedade, que provarão o conceito , que todos
faziaõ da fua virtude , e da fama

, que nefte Reyno fe divulgou
dos íeus milagres*

716 Foy o corpo do Servo de Deos fepultado no cem>
terio, a onde acíualmente fe venera a milagrofa Imagem do Se-
nhor-JESUS dos Agonizados , para o que fe havia prevenido
hum caixão feito com o primor

, que os feus relevantes mere-
cimentos requeriaõ. Porém paííados alguns annos, efueceden-
do mandar o famofo Padre Preíentado Frey Jorge Cotrim com-
por do ornato neceffario o cemitenonovo , chamado comum-
mente Capitulo dos Bifpos , entre outros retratos de varoetis
illufires, que nelle collocou , também alli deo lugar ao do Ve-
nerável Frey Gonçalo. E parecendo-lhe* que era conve*
niente trasladar para o novo cemitério o íeu cadáver , feitas

as diligencias precifas , mandou levantar a campa da fua íe-

pulturano dia 10 de Janeiro de 1666. Tirado o caixão, eaber-
to na prefença das teftimunhas competentes, íe achou o Cor- feae«p«*

po refoluto; porém os oíTos taõ limpos, taõ cândidos, e
cheirofos , que aos circundantes cauíou juntamente gofto

i

e admiração. Mudadas pois aquellas preciofas relíquias pa-
ra outro caixão feito para o intento, fe trasladarão para o tal

cemitério, onde fe guardaõ junto ao Altar da parte do Evange*
lho , e na pedra da íepultura

, que he raza, fe lê : Depofitodoí

offosdo Venerável trmao Frey Gonçalo, rejpeitado na vida i e na
morte for Varaò de grande Virtude.

717 Depois que no dito Cemitério fe colíocaraõ fó &**&**.

os retratos dosBiípos, e Arcebifpos defla Província , veyoo
do noíío Venerável Irmão para as varandas do CJauílronovo,

Tom II. Ddd 2 eho-
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e hoje fe acha no Dormitório alto do Norte. O primeiro Ef-

critor da íua vida foy o dito Padre Prefentado Frcy JcrgeCo-

trim , que a deixou no livro manufcrito com o titulo Floresdo

Cartnelo Lufitano. Delle extrahio quanto diíTe do mefmofer-

vode Deos, o Padre Meftre Frey Manoel de Sá nas fuás Memo-
rias Hiíloricas. O Reverendo António Carvalho da Cofta na

fua Corografia portugueza dá também hum gloriofo teftimunho

coropaf Ponug. das fuás mais notáveis particularidades , dizendo: Venerável

!TÍ-/.'U
U

?Z Frey Gonçalo da Madre de Deos , Leigo, Irmão dotado de Santa

fimplicidade , pela qual foy e(limado dos Reys, Senhores , e po-

vo: viveo,emorreocom opinião de Santo ; o que fe vio bem na gran-

de veneração , com que (eu corpo foyjepultniono atino de 1654.

Efte foy ovirtuofiíémo filho , que produzio , e com quem ac-

tualmente fe authorifa o nollo Convento da Vidigueira : e pofto

que em outros clauftros da meíma Religião obrou as fuás mais

portentofas maravilhas, íempre aos defte Convento ficou de-

vendo as proveitofas doutrinas da fua primeira educação.

píer Do Carm.

Luf. fag. 130. V.

Sá Memot. Hift.

tO VI. I. pag. 40S.

6X6

sua Pátria, e in-

fância»

Tomou o habito

em Évora.

CAPITULO ULTI
Vida do Virtuofijfimo Irma® Frey Jofepb de Santo Ambrofio.

718 ^k T^ famofa Cidade de Évora, Metropolita-

J^L ! na , e principal da Província do Alemtejo,

| ^1 naíceo o Servo de Deos Frey Jofeph dé

Santo Ambrofio. Do berço trouxe a boa inclinação para as vir-

tudes ; porque fempre as praticou com edificação dos que

delle tinhaõ ou conhecimento , ou noticia. Determinou fal var-

ie pelo caminho mais perfeito : e fazendo eleição do eftado Re-

ligiofo
,
pertendeo o noíío habito , fendo Provincial deita Pro-

víncia o Padre Meftre Frey Nuno Viegas
,
que também foy na-

tural da mefma Cidade. E conhecendo efte Prelado, que no

Pertendente eoncorriao os requifitos neeeílarios para fer admic-

tido entre os Irmãos da vida acli va , o aceitou com muito goflo,

e lhe mandou lançar o habito no Convento antigo, que a Reli-

gião alli teve junto á porta da lagoa, nofitio, que ainda con-

íervao nome de Carmo velho. A eftedeftruio, earrazou o Ge-

neral D. Joaó de Auftria , quando com vicloriofas ai mas veyo

fobre
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/obre Évora. E porque debaixo das fuás ruinas ficarão eterna-
mente fepultadas as memorias do feu Archivo, com ellasíeef-
condeo também a noticia dos progenitores do noífo Venerável
Irmão, que deíde então Te declarou filho das fuás acçoens, taô
fantas, e admiráveis, que o fueraõ mais illufíre, do que o po-
deria talvez produzir a natureza.

719 No mefmo Convento celebrou a fua folemne pro-
fiíTaõ

, depois que concluio o anno do noviciado. Perfeitamen-
te o encheo , dando íingulares exemplos de virtude íolida, a
qual já naquelle tempo os feus companheiros applaudiaõ , e de
prefente íe cenfervaõ nastrad çcens. Sabemos, que fora man-
dado para o Convento da Vidigueira, onde o achámos conven-
tual no annode 1664, fegundo a pauta

, que vimos lançada no
livro da Província. Daqui nunca mais fe mudou atê acabar a vi-
da, cuja individual noticia he muito eílimavel , porque contém
alguns progreíTosmaravilhofos, e muitos fem ícmelhantes.

720 O Prelado o oceupou na guarda da Igreja , e minif-
terios da Sancriftia , por fer notória a capacidade, que tinha para
cuidar no aceyo de tudo o que refpeitava ao culto Divino., A ex-
periência moílrou o acerto do Prelado neíla eleição

; porque o
devoto Fr. Joíeph deo fempre taõ ajuftada conta de íi neíles offi-

cios , que mais de trinta annos osíervio fempre com procedi-
mento, naõ íó louvável, mas na opinião de todos maravilho.
ío. Nunca fe lhe vio acçaÕ reprehenfivel, mas antes reflecliaõ

todos
,
que nenhum aóro feu deixava de fer meritório; porque

fempre era fundado em alguma particular virtude. Tevemui-
tos annos por íeu Dire&or aoexemplariííimo PadreFreyJoaõ
da Luz : e de tal modo abraçava os feus coníeíbos, que naõ ha-

via differença defiesaos preceiros dos Prelsdos, aosquaesda»
vataõ promptamente execução, que naõ podia© paííar a mais
os primores de huma extremofa obediência. Eíla era por eíie

exercitada, naõ fó com os Superiores , dos quaes vivia depen-
dente, mas também com os feus iguaes , a quem pornenhum
titulo devia íugeiçaÕ: porém o amor , que fempre teve a efta

fanta virtude , podia tanto, que lhe naõ fazia qualquer creatura

obfeqnio mayor, do que dar-lhe occaíiaÕ de fe moíirar fem
ufo algrm do próprio alvedrio.

721 Sua pobreza foy verdadeiramente Evangélica. Tu-
do renunciou, quanto era do Mundo. Até do amor próprio fe

dei-

Profeflb Bô mtf-

mo Convento

Mudado para o

da Vidigueira.

Cônftituído San-

criftaõ fcrpecuo»
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.dei pio ,

por naõ julgar por neceíTario o que o affe&o áquèlla

virtude lhe fazia parecer fuperâuo. Apenas tinha para veftir o

habito , que lhe dava a Communidade; e efte aíTentava íobre os

cilícios, dos quaes andava cingido , todos afperos , e cruentos,

.para lhe fervirem de continua mortificação. Afíiftia ern huma

apertada celia, que mais parecia jazigo de hum cadáver , do

oue habitação de peftoa viva» Nas paredes totalmente nuas ,

£ó pendiao alguns horroroíos inftrementos de penitencias, eno

pavimento citava eftendida em lugar cie cama huma rude cor-

tiça. Com efte rigor , como a declarado inimigo , tratava 20

corpo ; querendo por eíTa caufa , que vencidas as fuás rebeldias,

nunca chega fleaprevalecer contra o eípirito.

722 Na guarda do voto da Caftidade foy vigilantiffimo.

iof nmitccaftoí Qomo caodido arminho , ornado com a capa branca de NoíTa

Mãy SantiíTima do Carmo , procedeo em tal forma , que mais

fácil lhe feria perder ávida , do queadmittir em fi a mais leve

mancha , ou aparente fombra de impureza, Para fe fazer con-

ceito do muito, que amava aquella celefiial virtude, bafkva

refleclir-fe na honeítidsde das luas acçoens ; porque nenhuma

exercitava ,
que nao períu2diíle huma innccencia virginal.

Grande era o facrificio ,
que fazia a Deos , em ouvir , e ref-

ponder a muitas Senhoras illuftres ,
que lhe propunhaõ depen-

dências graves,para que da Virgem SantiíTima das Relíquias lhei

alcança ÍTe vários favores ;
por lhes haver a experiência moftra-

do aefficacia da fua oração na prefençadaquella Sagrada Ima*

gem para coníeguir os mayores benefícios. Porem de tal modo
as attendia , que ao mefmo tempo evitava a demeceíTaria con-

verfaçaõ.

723 Com eípecialidade o venerou a Marqueza de Nifa

Dona Brites de Vilhena, filha de D. Vafco Mafcarenhas, ] Con-

de de Óbidos , e da CcndeíTa Dona Joanna de Vilhena íua íe-

gunda mulher. Confervando oantiquiíiimo coftumeda efclare-

cida cafa dos Senhores da Vidigueira ; em fe achando nefta vil-

la, hia em todos os Sabbados , e dias fefti vos viíítar a Virgem

Noíía Senhora das Relíquias* O mefmo executava indifpen-

íavelmente o Marquez feu Efpcfo D. FrancifcoLuizBaichafar

António da Gama, acompanhado de feus iljuftníiimos filhos.

Todos eftimavaõ muito ao noífo Venerável Irmão ; porque

univerfalmente na Vidigueira , e feus diftmos o conheciaõ por

homem

Como tratara as

Senhoras.

Qaanto o vene-
rou Dona Brite»

de vilbena.
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hvmem Santo. A Marquesa

, por eftar certa na íuaíub lime vir-

tude , fe lhe moftrava affeiçoada , e fazia diligencia por ouvir
os feus coníelhos. Quando hia á Igreja, lhe entregava as efpecies
aromáticas

, e outros donativos pertencentes ao culto da Mãy
deDeos; parecendo-lhe, que efla Soberana Senhora aceitaria
finelhor as taes oíFertas pelas mãos daquelle benemérito filho,

.por cujas fupplicas , era conítante, que obrava fuperiores ma-
ravilhas. Também o Marquez tinha grande coníolaçaô de lhe

communicar alguns negócios de importância, naô íó por lhe

achar capacidade para reflectir com acerto nas fuás ponderáveis
confequencias ; mas para os tomara fua conta, e coníeguirda
Rainha dos Ceos os benefícios, dos quaes veyo a íer poderoío
medianeiro.

724 O feu quotidiano, e nunca falível exercício era o
íeguince. Depois de hum brevifíimo defcanço, que concedia ao
corpo, íe levantava de madrugrda. Ao romper do dia tocava a

Aurora: e trazendo da cella do Prelado as chaves abria a igre-

ja , e ficava de joelhos em oraçaõ na Capella do Senhor JESUS
até a Commnrridade entrar á Hora de Prima. Dalli fahia 3

prevenir o que era neceflario para a Sancriítia ; e naõ ceifava de
ajudar ás Miífas , porque fada diligencia por ouvir todas, quan*
tas fe podiaõ celebrar. A efle Santo facriricio aíTiftia com fum-
mo contentamento, e terntííima devoção ; dando inMruçoens

a huns para o frequentarem fem falta , e exemplos a outros

para o íilencio , modeftia , e mais accídentes perfuanVos da

veneração devida ao próprio Corpo de Chríílo , e aos altiííi-

mos JVlyfterios da fua reprefentada Paixaó no Sacramento do
.Altar. Nos dias de Communhaõ , que com faculdade do feu

Director multiplicava, naõ fe atrevia a apartar da Igreja : e

erataõ perceptivel a fua confolaçaõ efpiritual, que as lagri-

mas , e outros íínaes exteriores a faziaÔ patente,

725 Ao Refeitório acodia mais por fervirá mefa, do

que a comer o queJhe dava a Communidade. Tirandodafua
porçiõ huma limitada psrte, qinnto baftava, paraqueocorpo
nao desfa^ceífe por total neceífidade de alimento , levava o

mais do paô , e quafi todo o conduto aos pobres. Para e#es

ajuntava cuamo lhe era poffivel : e porqne fe fez notória a ar-

dente caridade , com que os fervia, coíhrrnavaô os Prelados

mandar 5que elle foííe o adminiftrador das fuás eírnolas. Também
adqui-

Confultâdo dó
Marquez de Ni«

ia.

Stm eteteídas

quoddianoi

Suai nti atffi.

Tiznúíi

QiridadetoíKt

01 pobreij
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adquiria algumas depeíloas eftranhâs 5 que lhas entrega vaõ, pôr

entenderem, que pelas íuas mãos íenaô mais redlameutedif-

tribuidas
>
porque elle conhecia melhor a indigência de cada

hum para remediar a todos* No miniílerio detfes/t?/í Irvâos

( como elle os nomeava ) coníutnia algum tempo
;
porque de-

pois de os alimentar, os exhoitava, para que offereceílem a

Deos os incommodos da vida, efperandoo premio certo dos

léus trabalhos , que naó haviaõ de ficar íem remuneração de-

pois da morte.

7*6 Igualmente fX^remoío era com os Religiofos en-

fermos. Nao íabia como lhes ptrluadifíe : Quefendo vontade de

Deos , efi-iva promptopafajofrer as mpkfiias cie todos , a fim de

que nada tivefiem que Jentir, E como era de génio mnviofo , e
naturalmente cândido, tinto com elíes fe enternecia , e de tal

modo os obrigava
, que a ína afhftencia bailava , para que os

ditos ei rermos , eíkndo afftòos i fie íTcm coníolados. Pro-

mettia encômendalosa NoíTa Senhora das Relíquias, plaque
lhes déíTe conformidade comocue foífe do ?grado de Deos

,

defeiando mais as utilidades da alma , que a faude do corpo. A
eBas írpplicasacrefcentsva rigoroliílimas penitencias de jejuns,

mortificaçoers , e díciplinas; Cdftigando-íe , naõ fó porefte

motivo, mas em fatisfaçaõ de fu^s culpas de tal forte, quelhe

chegava o fangue a correr íobre a terra, Eraõ também evidentes

findes do íeu manvrio os enfanguentados flagellos , e outros pe-

netrantes inftrumento?, com queíantamente inimigo de h" meí-

mo fe maltratava. Tudo faâ^a poreíconder, mas nao bafta-

vaô as mas c^ntellas para o confeguir
;
porque prevaleciaõ as

induílrias dos feus deve tos ,
que lhe obfervavaõ as acçoens , e

eraõ teftimunhas quaíl oculares dos tormentos.

727 Muitas vezes o ?cbaraÕ em extaíis na prefença da

Sagrada Imagem da meíma Soberana Senhora , que para lhe

provar o arTeclo , e conferir novos merecimentos , íe lhe fazia

invifivel. Surcedia pois
,
que reftiruindo-fe dos Sentidos exte-

riores 20 íahir dos raptos , e parecendo- lhe
, que a Senhora fe

havia aulentado do íeu throno , ficava taõ intimamente pefaro-

ío, que vertendo copioas lagrimas j fe expunha qmfi a morrer

ce faudades. Em huma ocesfiaô de íemelhante conflióto , al-

guns Neligioíos , que naõfendo íentidos o efpiei avaô
, diílin-

tamente viraõ, que o Servo de Deos, porie petluadir 3 que a

Se-
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1

a Senhora faltava do feu lugar, andava como fora de íi dando
vozes, e buícando-a por toda a Igreja,entrando em huma Capei-

la , fahindo de outra , examinando os retabolos , e os Altares.

Eftas diligencias fazia , repetindo puriffimos amores , por pala-

vras extrahidas do coração, cheyas de fé bem expreííada na fe-

guinte fubíiancia. Aonde efiais, ó querida Mãy (dizia ) aonde vos

bey de achar , antes que o rigor davoffaaufencia me tire a vidai

Bem vedes
, que pelos meus annos

( jâ naqueile tempo contava

muitos de idade ) me faltaõ os alentos parafahir ao Mundo a

bufearvos. voffo velho vos chama, o vofjoguarda vos de/eja$

e acabará eftefilho a vida fora de vós,

728 Com eftas, efemelhantes expreífoens de triííeza va-

gava pelo âmbito da caía da rnefma puriílima Senhora. Se lhe

tardava, recorria à Oração : e fe depois de fahir delia lhe naô

apparecia, uíava das penitencias; até que a Mãy de mifericordia

compadecida defies piedofos afTeclos., e de taõ vehementes

defejos, fe lhe manifeftava , como naqueile inllante appareci-

da. Entaõ fe convertia o defgoíto em prazer, o tormento em
coníolaçaõ. CeíFavaõ as demonílraçoens da queixa; e varian-

do de aiíumpto , repetia ao rneímo Sagrado obejecto diferetas

jaculatórias 3 que era6 ao mefmo tempo tributos do amor 5 g

defempenhos da gratidão.

729 Mais de trinta annos fe conferVou nas oceupaçoens

da Igreja, e SanchrirHa , fem variedade no procedimento, e

com grandes ventagens nos hábitos de virtude; quepornaò

fer affeébda, por elia fe fazia geralmente bem aceito , e reí^

peitado. No fim da vida fe confirmou a boa opinião, quead-*

quirio defde o feu principio
j
porque com admiração da Com-

munidade aconteceo a maravilha íeguinte. Em huma fefta fei-

ra, que fe contavaõ 5 de Junho do anno de 1693, e-ftando ( ao

que parecia ) fem enfermidade alguma , entrou pela celía

do Prior do Convento
{ que era o Padr 2 Freyjeronymo da

Natividade ) e lhe pedio licença para fe confeífar geralmen-

te ] e receber a Sagrada Euehariftia. Feitas eílas diligencias Uotch 4 mot-

com a poífivel promptidaõ , fe recolheo a orar hum dilatado

cfpaço , depois do qual fe levantou com a fua coftumada ale-

gria , e tornou á cella do Prelado, em cuja preíençacorn os

joelhos em terra lhe entregou as chaves , aííim da Sancrif-

tia , como a do cofre das joyas de Noíla Senhora , cju© por

Tom. II. Eee cau-
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cauía da fua provada fidelidade tinha em feu poder. E ratifi-

cando aos feus pés a renuncia ,
que defde o feu ingreíTo fizera

dos bens temporaes , alli ultimamente lhe rogou, que lhe man~

daíle adminiftrar o Sacramento da Extrema-Unçaó. O Prior,

que percebeo o myfterio , tomando ao Servo de Deos nos bra-

ços , e reíponder.do-ihe com demoníiraçoens de verdadeiro

amor paternal, lhe diíTe : Que erapreeijo ,
que para e/fe e(fei-

to fe recolhejje h cella , efe ântaffe na cama.

730 O meímo Prelado o cenduzio : e chegando na-

quelle tempo outros Religioíos á cella, ficarão todos fobre

maneira confufos de verem, que alli, nem tinha cama, nem

algum final de encofto para o corpo , fenao a toica cortiça , em

que fempre dormira ; fendo efte Religiofiflimo Varaõ de tal

modo pobre 5
que até lhe faltava, onde houveíle de reclinar a

cabeça. Logo íe lhe compoz huma cama. Porém entaÔ ficarão

os aíílílentes mais que nunca admirados; porque nas partes, em

que foy ungido , depois de tirada a túnica , viraõ, que eftava

todo cingido de cordas de eíparto taÔ metidas pela carne
, que

efta lhe creíceo por cima das meímas cordas: de forte, que

fazendo os Padres diligencia por lhas tirarem , o naõ poderão

confeguir; porque o meímo Freyjoíeph, e o feu ConfeíTor

repugnarão , certificando-lhes , que o corpo ficaria mais lafii-

mado, fe lhe extrahiíTem as cordas, depois de íe haverem com

eíle unido. No diafeguinte, que foy Sabbado , aos 6 do di-

to mez , do meímo anno , entre as inconíolaveis lagrimas de

íeus Irmãos, fitos os olhos em huma devota Imagem de nof-

foRedemptor crucificado, lhe entregou o feu innocente ef-

pirito : e piamente fe crê, queíubio agozaraBemaver.turan-

ça
;
porque os feus merecimentos eraô notórios , e o juftiíli-

mo Remunerador naô falta aos íeus fervos com o devido pre-

mio.

731 Publicado o feu feliee tranfito , acodio á Igreja in-

numerável concurfo de gente a ver , ea venerar aquelleref-

peitado cadáver, que infundio mayor devoção, depois que

fe divulgarão as circunítancias jà referidas da fua infperada

morte. E porque a Omnipotência Divina lhe patrocinava a

opinião , que havia adquirido de fantidade, obrou a feu fa-

vor no meímo dia hum tal portento, que deo alivio ao íenti-

mento dos faudofos , luífre a pompa do funeral , e gloria aos

pio-
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profeíTores da noíía Evangélica

, Santa, é verdadeira Ley,
t 732 Tinha o Marquez de Nifa

( que acima nomeámos ) *W*. *,$hum eícravo Turco chamado Ali \ o qual fora CapiuÔ de mãr,
e guerra: e aíhíhndo nos Paços da Vidigueira por ordem do
meímo Marquez

, exercitava a occupaçaÔ de íeu Jardineiro.O virtuofo FreyJofeph, que O conhecia, começou a fupplicar
por elie a Deos, para que o trouxelTe ao grémio da Igreja ; naõ
iofrendo, que hum homem de boa inclinação, como lhe pare-
cia

, houvefie de feguir os execrandos erros de ÍViafoma. Naõ
ficarão íem efperança os íeus deíejos

; porque o Turco volun*
tanamente colhia aos Sabbados muitas flores , e íem haver
quem o periuadiiíe, as levava, ao" nòflb Convento, entregan*
do-as ao dito Irmaõ para o Altar de NoíTa Senhora. Daqui to-
mava elleoccafiaõ paralhedizer, que abraçafle a noffa Fé , fa-
zendo a poílivel diligencia por inftruilo nos myfterios princi-»

pães, e nas doutrinas neceífarias para afalvaçao, A nadaaí^
fendia o Turco ; mas como amava a Frey Jofeph , fempre o vi-
nha bufear: e quando efte o convencia , cofiumava refponder:
Que ainda naõ era tempo. Quaíi dos me imos termos ufava o
Venerável Irmão; porque também fe lhe perguntavaõ. Quan*
ão fe havia de fazer Chri/iaoojeu Turco } Refpondia, que em
chegando a jua hora,

733. Efta com eíFeito chegou, quando o purificado ètpU
rito do Servo de Deos íubio aos Celeftiaes Tabernáculos • por-
que ouvidos os finos , e íabendo-fe que davao final da fua mor-
te , immediatamedte o Turco clamou dizendo, e repetindo

J

Que era chegado oJm tempo
> que queriafer ChriflaoV e receber

logo o Bautifmo* Examinado, fe achou, que eíhva baftante-
mente inflruido , e capaz de receber fem demora aqoeíle Sacra-
mento. O Marquez, e toda a fua illuftriffima família louvarão
ao Senhor peia felicidade do fucceíla E levando á noíía Igreja

o Turco , acompanhados do Reverendo Prior da villa o Padre
JManoel Rodrigues Ratão, na CapelSa Mór celebrarão com a
poííivel grandeza o Bautifmo, que elie recebeo com geral com-
placência dos que lhe aíMiraó. Foy feu Padrinho D. Eievao
da Gama, que depois de Eíludar em Coimbra , edeferPor-
cionifta no Colíegio de Sa6 Pedro, paílou á índia por Capitai
mór da Armada do anno feguinte, que foy o de 1694 , edaSli

ao governo de Sofala. Puzeraô-lhe o nome deJofeph das Reli*

, Tom - K, Eee % auiasi

Convcffáô áé
hum Tareoi



Que iiouic teve

no Bautiímo.
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quias : e íuecedeo , que ao íepuitaríe aquelle venerando cor-

po no dia feguinte ( que era Domingo ) naõ íe acabavaõ de

exprimir os diíFerentes affeótos de fentimento 5 e de prazer,

com que o concurfo fe confundia; porque ao meímo tempo,

que lamentava a morte temporal de hum milagrofo jufto, ap-

plaudia a regeneração bautiímal de hum peccador penitente.

E concordando todos , que o applaudido triunfo da Fé fe devia

á efficacia dasoraçoens do noíTo virtuofiííimo Irmão, deraó ao

Senhor as graças , e ao Venerável Frey Jofeph a decente fe-

pultura, onde jaz feu corpo dentro do Cemitério dos Religioíos

daquelle Convento
,
que podendo gíoriar-íe por muitos títu-

los
,
por efte de ter Conventuaes taÕ íantos , íerá eternamente

famoío.

CA-
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CHRONOLOGICO
DOS PROFINCIAES DESTA PROVÍNCIA,

e Trtores desle %eal Convento do Carmo de Lis-

boa
3

que lhes correfpondèraõ nos annos, de

que trata eJleTomolL

Anno
de Chrifto

1397

PROVINCIAES

Wtfi
tempo dogoverno def-

primeiro Prior ainda

fe nao havia inftituido a nojfa

Província Portugueza. Havia
hum CommijJariQ Geral no Con-

vento de Moura , cjue ames do

anno de 1397 efiava fendo o

Padre Doutor Frey Affonfo

Leitão aliás de Alfami. Nu-
mero 30.

I.

f\ Padre Doutor Frey Affonfo Lei-

•*t23 tjjtaó, aliás de Alfama, foy o pri-

meiro Provincial deita Província
,

eleito, fendo Preíidente do primeiro

Capitulo, que fe celebrou no Con-
vento do Carmo de Lisboa em 6 de

, Julho de 1413. Poy juntamente Vi-

cário geral da Ordem nefte Reyno.

Governou 1 \ annos
* que tantos vi-

veo depois de eleito , e com a mor-
te acabou os empregos no anno 'de

1 43 y. Veja-fe o num. f, e feg. e nu-

mero 65. eíeg,

iVo

PRIORES. Amio
de Chrifft

Ç\ Padre Doutor Ff. Gomes de San-
V^ ta Maria foy o primeiro Prior, I 3 QJ
que teve o Carmo de Lisboa. Veyo
do Convento de Moura com eíte em-
prego, chamado pelo Santo Con*
deítavel Dom Nuno Alvares Perei-
ra no anno de 1 397. Deíde eíte anno
até o de 1413 teve os exercícios do
governo. No anno de 1404 foy crea-

do Vigário Geral da Ordem neíta Pro«

vincia , e juntamente Biípo Titu-
lar de íibron , lendo por efpaço de
19 annos juntamente Prior , e Bifpoj

como confia do Tomo í nos lugares,

que moílra o Index. Acabou o em-
prego de Prior no anno de 142.3,
como fe moítra nefte Tomo 11 nú-

meros 7,e 13

IL

Padre Frey Diogo Gil foyoíe-
gundo Prior do Carmo de Lis-

boa , e juntamente terceiro Defini-

dor daProvincia, eleito no anno de
1423. Governou 5*. annos, que íe

concluirão no de 1428. Num. 7.

Ill

O Padre Frey Eftevaô Rodrigues 1428
foy o terceiro Prior deite Con- *A™

vento, e juntamente quarto Defini-

dor, e Sancriftao mór. Foy eleito

Prior no anno de 1418, tendo as

ou-

I42|

t
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Anno
àeChrifio

PROVINCIAES.

tem['o defie Pro-

Acial governarão

• ris Priores em dij-

tintos annos.

IL

_ . , {
f~\ Padre Frey Diogo Gil foy o íe°

It3) \J gundo Provincial, eleito por

morte do primeiro, no anno de 1435';

depois de ter fido Prior II por tem-
po de 5 annos. Governou a Provín-

cia 4 annos
,
que íe contarão atè o

de 1439. Num. 73. »

III.

O Padre Frey JoaÕ de SaÔ Lou-

renço foy o rerceiro Provincial

da Província , eleito no anno de

1439. Governou dons annos , no

fim dos quaes acabou a vida , e com
ella o emprego no anno de 1441.
Num. 78.

IV.

. Illuftriffimo Senhor D. Fr,JoaÔ

Manoel, rilho delRey D. Duar-

te, foy o quarto Provincial deíla

Província. Primeiro o nomeou o

nofíb Reverendiífimo Padre Geral

Frey Joaõ Facei no anno de 1441,

por commilYaõ , que teve do Capi-

tulo Geral antecedente- Depois o
Papa Eugénio IV por hum Moto
próprio o confirmou em Provincial,

e o fez Vigário Geral da Ordem neí-

te Reyno , e juntamente Prior do
Convento de Lisboa- Teve o em-
prego de Embaixador , huma vez

a Hungria , e duas a Roma. Foy
Biípo Titular de Tiberiades ,

Bifpo
Dio-

-

PRIORES.
outras occupaçoens defde o anno de

1423 , em que fe celebrou o primei-

ro Capitulo. Governou 2 annos, que

íe concluirão no de í 430, Num 24.

Ânno
de Chrtíto

IV.

H3S

Padre Frey João do Santo Efpi- I4.3O
rito foy o quarto Prior deite

Convento ; eleito no anno de 1430.

Governou 5 annos, que íe conclui-

rão no de 1435, em que fe celebrou

íegundo Capitulo, Num. 24

v,

Padre Frey Eftevaõ Rodrigues

foy Eleito fegunda vez Prior

deíle Convento, depois de o haver

(ido no anno de 1428. Agora, que
he Prior quinto, foy eleito no anno
da 1435- Governou 4 annos ; eaca-

bou no de 1439 juntamente com o
Provincial. Num 75-.

VI.

Padre Frey Vaíco Pinto foy o ia-iq
fexto Prior defte Convento, ^*'

eleito no anno de 1439. Governou 2

annos j que íe contarão até o de

1441, no qual com a morte do Pro-

vincial entrou o íeguinte governo.

Num. 79

VII.

f\ Mefmo Provincial foy

^juntamente Prior dè fie 'Jt^
Convento, e o [étimo em
numero. Governou Ca»'

vento tfidos os 35" annos

do fen Provincialudo

Num, 82.

.

VIU O Pa-
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" Diocefano de Ceuta , Primaz de
Africa , e Biípo da Guarda, Capel-
laõ mór, do Coníelho , e expedi-
ente deltvey D. Affonío V.feu irmaõ.
Em quanto viveo, governou efta Pro-
víncia por tempo de 35-. annos

, que
ie contarão ate o da ma morte no
de 147o Num. 8».eíeg.

A7
efle tempo fe come-

çou a fundar o Con-

vento de Colares.

PRIORES. Anno
de Chrift*

1*76

H79

U§ó

O Padre MeíSre Frey Fernando de
Santa Maria foy o quinto Pro-

vincial da Província, eleito no an-
no de 1476 , fazendo-íe Capitulo
por morte do iJluírriíTimo Senhor D.
Fr. Joaõ Manoel. Governou 3 annos,
que ie terminarão no de 1479. num.
460,

Venerável Padre Doutor Frey
Joaõ^ Sobrinho, graduado em

Theologia , e Direito Canónico na
Univeríidade de Oxonia; Lente de
Prima no Collegio de Noíía Senhora
de Athem , Meftre

, e Pregador
delRey Dom Affonfo V , foy o
fexto Provincial defea Província

,

nomeado no anno de 1479, e recon-
duzido no de (482.. Governou 7 an-
nos, que íe terminarão no 1480.
Faleceo com opinião de Santo, e
muitos o intitulaó Martyr. Nume-
ro 485'.

VIL

O Padre Meftre Frey João Dias
,

Jubilado na Sagrada Theologia,
foy o íetimo Provincial defta Pro-
víncia

, eleito no anno de 1486. Go-
vernou 3 annos

, que fe terminarão
no de 1489. Num 495*,

'

yill O Pa-

VIIÍ

O Padre Bacharel Frey Álvaro de
Eftorva foy o oitavo Prior defte

Convento
j eleito no anno de 1476.

Governou 3 annos até o de 1479
,"

acabando a oceupaçaõ juntamente
com o Provincial. Num, 463.

f\ Padre Frey Jorge da Cruz foy o
^-'nono Prior deite Convento,
eleito no anno de 1479. Governou
3 annos, que fe concluirão no de
148a.Num.486.

O Padre Frey Gomes Rapozo foy
.

o decimo Prior deíle Convento,
eleito no anno dei 482,quando o Pro-
vincial foy reconduzido. Governou
4 annos, que le contarão até o de
1486, no qual o dito Provincial aca-
bou o feu emprego Num, 488.

XI.

Padre Meftre Frey Joaõ de San-
ta Maria , Jubilado na Sagra-

da^ Theologia , foy o undécimo
Prior defte Convento, eleito no
anno de 1486. Governou 3 annos,
que fe contarão até o de 1489. aca-
bando juntamente com o Provin-
cial. Num. 496.

xir. O Pa*

1479

Í2

I486
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Atino

de Chrifto

PROVINCIAES.

VIII.

J4.8 9 f\ Padre Meftre Frey Joaõ de San-

\J ta Maria, jubilado na Sagrada
* heologia

,
que acabava de fer

Prior, foy o oitavo Provincial dei-

ta Provinda , eleito no anno de

1489. Governou íb 8 mezes , por-

que odepozdolngar hum Viíitadnr

Éítrangeíro ,
que veyo á Provinda

no meímo anno. Num- 50

1

14B9 O

H93
í

1497

IX.

Padre "Frey Luiz Machado foy

o- nono Provincial deita Pro-

víncia , eleito no meímo anno de

1489, preíídindo no Capitulo o Vi-

fitador Geral Frey Guilhelmo To-
lozzano. Governou 4 annos, que

íe Concluirão no de 1493. Nume-
ro 506.

X.

O Padre Prefentado Frey Rodri-

go de Beja
,
que acabava de

íer Prior, foy o decimo Provincial

deita Provincia , nomeado no an-

no de »495. Governou 4 annos que

fe Contarão atè o de 1497. Nume-
ro 51 z

r
- •

Nefie tempo principiou a

fundação do Convento da

Vidigueira»

e\/* Efie amo de 1497
n^m^õ fe celebrou C«-

pitulo. O Padre Prefen-

tado Frey Gonçalo Fia-

lho , oue já no governo

paflado era Vigário Ge-

ral , continuou a gover-

nar a Provinda como

Vigário Provincial : C

PRIORES.
XII.

de Chn/fo

O Padre FreyJorgedaCruz foy o I4S9
duodécimo Prior deite Conven-

to , eleito íegunda vez para o tal

emprego no anno de 1489. Gover-

nou íó 8 mezes , no fim dos quaes

lóy depoíto por hum Viíitador
,
que

veyo á Provincia. Num. 501

no

XIII.

Padre Preíentado Frey Rodrigo

de Beja , Varaõ de muitas letras,

e virtudes foy o decimoterceiro

Prior deite Convento , eleito junta-

mente com o Provincial no meímo
anno de 1489. Governou 4. annos,

que fe concluirão no de J493* ^ u"

mero. jo6.

XIV.

Padre Frey JoaÓ Namorado, Re-

ligiofo de muito rei peito , foy

o decimo quarto Prior deite Con-

vento j eleito anno de 1493. Go-
vernou ió hum anno, porque renun-

ciou o lugar no de 1494. Num. 511,

XV.

O Padre Bacharel Frey Nuno de

Almeida , foy o decimo quinto

Prior deite Convento , eleito no
anno de 1494. Governou 3 snnos,

que íe terminarão no de 1497, em
que também acabou o Provincial.

Num. 518.

XVI.

O Padre Meítre Frey João de San-

ta Maria, que já havia {ido huma
vez Prior no anno de 1486, efora

também Provincial depoíto no an-

no de 1489, fahiofegunda vez elei-

to Prior no anno de 1497 , efpy o

decimo fexto em numero. Gover-

nou % snros, quefeterminaraÕ
t
no

de 1499. Numero 52,3.

xVUOftí

1489

1493

1494

1497
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âtChrifio
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PROVINCIAES.
no anr,o de 1^99foy tant'

bem nomeado Prior delis

Convento
, que governou

com todos aquelles títulos

três annos. E/tes fè termi-

narão no de ijoz.Nume-
ro 524,

1 5 02 f\ Padre Meftre Frey Jeronymo deySanta Maria foy o undécimo Pro-
vincial deita Província í eleito no
anno de 15-02. Governou três annos,
que íe terminarão no de ijoj. Nu
mero $z<>

XII.

1505 Ç\ Virtuofíílimo Padre Frey JoaõV de Santa Anna foy o duodéci-
mo Provincial deíla Província, elei-
to no anno de lyo^. Governou 17
annos , que fe terminarão no anno
de 1521. Nos dous annos últimos do
feu Provincialado teve também o
emprego de Vigário Geral. Nume-
ro. 535-.

ckt O annode
1 71 8 veyo

\. a efi& Provinda o

Provincial do Carmo da
Provinda de Aragão ', o
Padre Mefire Frey Pedro
de E/lanciã, epor commif.

faõ do Reve*endiffimo Pa~
dre Geral Frey Bernardino
Lanautio exercitou o em-
prego de Vifitador Geral.

PRIORES.
XVII.

Anno
diChrifto

O Padre Preíentado Frey Gonça-
lo Fialho , que aclualmente ex- * 49 9

ercitava os empregos de Vigário
Geral

, e Vigário Provincial dalPro-
vincia, foy o decimo íetirno Prior
deite Convento

, nomeado no anno
de 1499. Governou 3 annos

, que
terminarão no de 1502, Num. 524.

XVIII,

O Padre Preíentado Frey Sebaf-
tiaõ dos Anjos foy o decimo 01- ^$02

tavo Prior defte Convento, eleito
no ann de 150a. Antes de comple-
tar o primeiro anno de jroverno
acabou a vida. Num. 526.

XIX.

O Padre Bacharel Frey JosÕ Ga-
lego foy o decimo nono Prior í<02

deite Convento , eleito no mefmo
anno de 15-02, por morte do feu an-
teceílor, Governou âtè o anno de
ífQf ,

acabando o feu tempo junta-
mente como Provincial. Num. 5-26.

xx.
/~| Padre Preíentado Frey Gonçalo t * r»£
^Fialho foy fegunda vez eleito ->

u ^
Prior deite Convento; e teve o lu-
gar vigefimo na ordem deites Pre-
lados. Governou j. annos, que fe
terminarão no de 1 j 1 o. N um. 54

1

XXL
Iníigne Padre Preíentado Frey
Chriílovaõ Moniz, que depois I5O5

veyo a ler Provincial , e também
foy Bifpo Titular de Reona, íahio
eleito Prior deite Convento na ter-
ceira Dominga depois da Paícoa do
anno de 15- 10. Governou 12 annos,
que fe concluirão no de 1J22N. 54,1

Jom, II.

*Atè o oJnno de 1522.
Ffl DO.



v

Ç \

m
'

.



DOCUMENTOS
4"

PERTENCENTES A ESTE TOMO SEGUNDO
D A N O S S A

CHRONIC
TRANSCRITOS COM A MESMA ANTIGUIDADE

de vocábulos, com a falta, e multiplicação de letras dos íeus
originaes , que fe guardaõ nos noíTos Archivos

Nos taes Documentos , e também nas declaraçoens neceffarias3

feguiremos a me/ma cfdetn dos números , que efiao

nos parágrafos da Hifloria.

P A R T E I.
Numero ix.

DOCUMENTO 1.

Oração ad Pratres
,

que o Doutor Frey Affonfo de Alfama dijfe m
aão de Communidade depois de eleito Provincial.

D hanc celíitudinem , nemine cogente, vocaftisme, O 5
piiílí-

„mi, acdileóttífimiFratres. Habebatis plurimosad regimen not-

aras Provincialis Congregationis aptiores: his tarnen inviíis,

„ elegiíHs minimum. Numquid fum ego oliva cum pinguedine

, virtutum apud Deum , & homines acceptabilium, ut vobis pof»

,jíim in Domino imperare ? Numquid íum arbor fiei curndul-

„ cedine verborum , aut cum bonorum operum íuaviffimis frudtibus , ut intet

„ vos promovear ? Sum ne vitis laetifícans , ut , exultantibus cordibus veftris,

„ea, quse ad corpus* & ad fpiritum pertinent* regere praeomnibusvaleam?

,
, Non ne rhamnum me cognoviftis ablqueurnbra , abfque pinguedine , myfti-

?>
cis frudlibus deítitutum , ac reprehenfíbilibus moribus unicè refedlum ? At-

',, tamen,quiaverème Provincial Prasfidem conítituiílis , fi vultisfubumbra mea
„ requieícere , aliam non defe&uram , femperque inveniendam prxftabo j

„ umbram feilicet pulcherrimss, ac defideratiíllmse arboris vitae , íub quâ fedem

,, regulariter habemus } Sandtiífimae Dei Genitricis MARIíE, Cármelitarum Re-?

„ ginse, magnarum alarum Aquilse , cujus Filius Sol juílitias Chriftus Deus no-

„ íter , 8c fanitas in pennis ejus. Carmeli montis, non Libani, quemque veftmnt

j,quaíicedrum' intueor : quarede me eggredietur ignis , nonut devoret, fedut

„diligar. Ad hoc exequendum intereft , utextoto córde veftro, & ex tora ani-

„ ma veftra diligatis Deum, & alterutrum. Diligire etiam juftitiam , 8c ódio ha-

,,beatis?, quseío, iniquitates , ne ignis meus ad effeclum punitionis , fedinfíg-

„num Charitatis erga vos effulgeat. Evanefcite , iterum qusefo, flammam erro-

r„rum, ut ignefpirítus San&i vivificantis impleamini. Sic tandem luceat lux:

,* veftra coram horainibus, ut videant opera veftra borta $ S^glorificent Patfem

„ veftrum , qui eft in coelis , mihique ( nomen parentis mérito in hac Província

i,habenti) protantis, optimifque filiis
,
gaudium íit maximum.

t
Tom. II. Hf i Nu»
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Num. 17.

DOCUMENTO II.

lactas, ou (I) Leys Municipaes da Provinda ; asprimeiras, quenellafê

fizerao, logo que fe celebrou o primeiro Capitulo ; Jobre asquaesfedía

ler a Diprtaça» ,
que vay no fim dejte volume. Os números /e

accrefcentarat, para corresponderem aos que/e achao

na dita DiJJertaçao.

(II) FRater Alphonfus de Alfama, Sacra: Pagina: Doclor , Scvene-

rabiles Detinitores infra ícripti. Audtoritate noftra
J

8c per

;, virtutem confirmationiseorum, qua: in capitulo immediato tra&avimus
, ôc

,*, qus nomine Succeííorum noftrorum in pofterum Domino Regi, & aliis pro

„ tempore regnaturis, non defefturi promifimus. (Ill) Non minus quàm qua-

„draginta Conventuales habebiraus in Conventu Lksbonieníj: plures adpoíTe

^protempore. (IV) CultusDivinusprse oculis femper manebit. (V) Ritusab

3 , Hieroíolyrnis hábitos, aut habendos integerrimè fervabimus
, modos ejus

3, Ecclefia; non relinquendo in publicis rebus, propriis, ôc privatis. (VI) Memi-

,, nerimus laudis invi&iíTuni Domini noífri Regis coram omnibus , cúm prxíens

3, Feítivitati Conceptionis Sandiffimae MARINE Virginis, videns Sacrum JESU
„ Chrifti Corpus pateíieri fub folemniífimo cantu ad Miflas initium : Gloria

í>Pátrt, & filio, & Spiritui Sanão
, plus folitogandens, Domino Comeílabilí

„dixit : Óptimos Capellanos ele^ifri : nunqttam ufum hunc amittam
;

quem in Re-

^gia nofira ehfervandum proponam. (VII) Ad organa, vel Pfal teria , aut

„ cum aliis muíicis inítrumentis íolemniores Feftivitates difcernere curabimus:

„ femper enim in Ordine noítro prsevaluit cantus formatus ? Sc planus à SS.

„ Gregório Papa ordinatus , & ante illum ab ipfo Elia Duce , Sc Parente noítro

,,in Carmelo praclicè cum difcipulis , poíleà ab Eliíaeo cum filiisPropheía-

„ rum fervatus. (VIII) In non folemnibus recitabimus tantúm você formata,

„íequali, Scconcordi: aliter in funebri , & luctuofo eventu : tunc, quafi pk>-

„ rantesvocediíTona, & diícordiíubmiííe profequemur , uti in Parafceve, qua

3, die omnia triftitise figna , tum recitando , tum loquendo , dabimus. (IX )

„ Conciones ad populum diebus Dominicis non impeditis , & in folemniori-

,,bus Feítivitatibus BeatiflimEe Virginis MARIJL habebimus; acin omnibus,

„ aliás extraneis , femper deipfa Virgine Matre , & Patrona cordatiííima ali-

„ quid laudis iníerere curabimus. (X) CuiquelrnaginiejuídemDeiparae, íicuti

„matri falutandar , tranfeuntes dicemus Ave MARIA. (XI) In ejus memoriam
„ Candelabrum optimè elaboratum in médio chori cum cereo candidiífimo in

3 , cunclis ipíi Deipaiae pertinentibus retinebimus. (XII) Bis, nempè mane,

,, & ad nodtis initium , congregatis fratribus , Orationem mentalem faciemus,

„ íicut dovuerunt nos Venerabiles anteíignani noftri Jofephus, Thomasj Sc

„ Ambroíius ab Hieroíolymis cum ritibus piis translati, Spirítu Saneio priús

„invocato per Antiphonam Robertii cui omnes noninfirmi, maximè poftíolis

„ occafum faclae, aderimus. (XIII) Sicutaltiffimo^, Sc prseclariílimo Domi-
,, no noítro Regi, & aliis de ejus Prole, Sc Familia

,
quando fuerintnobiscum

„in choro, ut folent , ita Dominis de Barcellis , eorumque illuítriííimíe Proli,

„ter ei , aut eis thus adhibebimus. Praelatis íicut & illis : csteris bis tantum,

„ íi fuerint facerdotes , 5c hofpites etiam de Primatibus : Gonfratribus veftítis,

„ íicut hofnittbus , cum duplici thuribulosequaliter addextrum , Sc finixtrum

„ Chorum ; quod ita faciendum promittimus , íi plusquam viginti confiítent
,,fratres, dummodo ante Gloria Patri finiètur aclio adhibitoria inceníi : 8c ad
„praedidlum Gloria Patri ( íicut , & in aliis profundiílimis inclinationibus ) uríus

„ ad alterum verfis vultibus inclinabimus , ne ad terga prascedentium videa-

„ mur incumbere. (XIV) Crucem arjgenteam cum Imagine ad pacem portan-

dam
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'„ dam à Domino Venerabili fratre Nunio exhibitam , fervato ordine , Domi-
„ no Regi , íi adfit , ac ejus feliciífimae Proli , ex tunc aliis , ut eam ofculen-
„tur, habili tempore feremus; quin hunc perantiquum modum portandi
,,Pacem amittamus. Prasdidlus venerabilis frater Nunius , honorií> gratiâ,
„poft Superiores eam osculabitur

j
quidquid renuat ejusjfooneftas, acobítet

„ humilitas. ( XV ) Salvt Regina in Completorio quotidie íolemniffirnè ad or-

,,ganum, vel Píalterium , tanquam praeíente Deipara nos vifitante, can-
,,tabimus: tunc autem audito inerTabili JESV nomine, ficut & ipíamVirgi-

,j nem falutantes, profundiífime verfis vultibusinclinabimus. (XVI) Domi»
j,nosnoílros Reges, autaliosde Prole, íi vita functos , ob Virginisdevotio-
„nem, fepeliendos hic habuerimus, non ficut alios, quos extra nos depo-

„ nere debemus, íed eodem modo, quo fratresnoftros profefios intra nosin

„ choro, vel extra, in médio omnium , tanquam illius corporis portionem,
,,ufque ad introducíionem íepulturse retinebimus : idipfum Nepotibus vene-

,, rabilis Domini fratris Nunii ; abenis abfit. (XVII) Antiphonam contra

„ peílilentiae luem , mane femper poft: Primam; vel íi alise recitentur Horas,

„ poft ulrimam recitatam, fie diíponente potentiífimo Domino noftro Rege,

„ fingulis diebus cantabimus. ( XVIII ) Animas fratrum, & benefaítorum no-

,,ífcrovum iuxta Ordinarium commenJabimus. Quando autem proceffionaliter,

,, poíl MiíTam Conventualem , niii neceflitas exeundi praeveniat modum hunc,

,,quem ftabilivimus, ut poíl facrirlcium illas potiori beneficio adjuvemug.

„ (XIX) MiíTas ad fingulas horas uíque ad prandium commune in commo-
,,dum Fidelium providebimus. (XX) Campaaarum pulfatio , feu potiúsre-

5,gimen nullatenús judicio íingulari relinquemus; ne figna illarum uíitata, Se

„cognita prsevertamur : quódíialiquid in coníimilibus fit addendum , de con-

„ filio venerabiiium Deílmíorum innovabimus. ( XXI ) Confeííionibus fide-

lium inexeufabiles , ac promptifíimi j die, ac noite, nulli parcentes labori,

„ adhxrebimus. (XXII) Hacc , aliaque de more íeivanda , utpote nobis

„ peculiaria , Sc propriifiima in primo Hieroíolymitano Ordinário contenta

,profequemur: maxímè (qux plurimúm placuerunt Domino Regi clarifílmo,

,& venerabili fratri Nunio ) acceptionem urceolorum ante facrifkli initium

juxta Ordinale Cap. 7; mutationem libri Euangeliorum , non veríus ter-

'gum, ut caeteri faciunt , fed ante peétus , iequente Presbytero mutatorem,

"eo quia Euangelia in primo naícentis Êcclefiae ílatu íequuti fuerunt viri

,
plurimi, qui veíligiis fanctorum Prcphetarum Elias, & Elifaíi inftiterunt

,

'•ut expreíTe referturtit. z. ejuídem capitis ; apertionem brachiorum inmo»
dum crucifixi poft calicis elevationem , ut in Cap. 8. Salva Regina in fine, ut

in eodem capite ; repetitionem, Alleluiarum ; Kyrie eleifen ad vefperas Paf-
"

chalés, ut in Cap. 9. Ôcconfimilia, quaelicetdiviíimaliquse Ecclefias, tum
"Anglise, tum Galliarum ab eiídem Hyerofolymorum fentibus hauíerunt,
"
nos ab hac Ecclefia incunabula ducentes, colledtim , acintegerrimè ferva-

bimus: ( XXIIÍ) ficut enim Regula, quastotam Religionisíubftantiam con-
"

tinet , ab illa Ecclefia per Sanflum Patriarcham Albertum emanavit ; ita
' modi in ipfa primo approbati

,
poftea à Romanis Pontificibus confirmatt

"fervari debent
; quse omnia ad inftantiam piiífimi ac dileétiflimi Domini

"noílri joannishujus nominis Primi, ita conrirmata , ôc reborata fuerunt , ut
'.'

nifi fpecialiter abrogentur, vel derogentur , nulla prsevalerepoterit univer-
'*

falis contradi&io. (XXIV) Quodfialiquidinarticulishiccontentis vim pa-

"tiatur, obedientiâ prompta , non tamencaeca, poft auditum Dominum Re-
" sem modernum, & non acceptam noftram rationem neceílariò jungendam,
"

fubiiciemus. Quaré ( ut jam diximus ) nomine noftro & íucceílorum no-

s' ftrorum fuprà relata fervanda promittimus. (XXV) Venerabiles autem Pa.
"

três Vifitatores pro tempore , de his inquirendo , fi quid in parte , vel in to-

''to amiílum, vel defpedum, abíque Dominatoris ordinatione invenerint,
"
tunc Provindas , vel Conventús Reflores ab offkio abfolvere , fubditofque

1! contradicentes à você, &loco debitis privare abíque exeufatione, autap-
pe.

'
' 1

">. ,1
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tanquam univerfos ab omni foro abfolutos invenientes.

«illflhirhu? Faftum in hoc Lisbonienfi Conventu, dieizjulii, armo à Na-

rSSteSSwffiÒGCaEXIV ELRFT. Fr. Alphonfus Leitão Provinciahs,

& Vicariu!í Generalis. Fr. Sancius Ayvar. Fr. Árias Prior. Fr.DidacusiLgi-

",dius. Fr.StephanusRodericus. Reg. L, Foi. ij.

Num. i9«

DOCUtMENTO IH

Patente de Pregador
,
pra que fe veja afirma, em qmfepatfavaõw tem-

po do Provincial Irej Atfonfo de Alfama,

FR.Alfoníus de Alfama Sacras Pagina Doto, Frovincialis
,
*W|«tta

Teneralis &c. Per praeíentes literas facultatem concedimus dikreto

"
tratri Joannf Gualtero adp«dicaadum coram populo Çhr ifti Domini Euan-

;fonfentientibus illarum Superioribus ;
qu ia nobis latis eft nota ejus Icientia.

Datum in hoc Lisbonieníi Carmelitko Conventu die 6 Man anno ijtj.

„Fr. Alflbníus Leitão Provincialis, ac Vicarius Generahs Carmelitarum.

Num. 123.

DOCUMENTO IK

***» An Pata SixtolV, pelo qual mandava abfoher ao lllufiriffimoSu

Zr D FreyJoal Mamei do\ empregos de Provincial defta Provin- â

cia e Prior defie Convento de Ltshoa.

Ixtus Epifcopus Servus Servorum Dei Ad futuram rei

memoriam.
S

„e'fficaces. dile&orum Filiorem Chriírophori
„Exhibita iiqmdem Nobis P^ ^Xis B. MARML de Monte Car.

*, moderni Priori* General» ,&^^^^diaiOrdinispetitiocontine.
„meli Província P^^Jf^^SSiSpofito ,

quod Venerabilis
..bat, quod aliás pro parte digi Gene^£*»< pWinciaV^a abfque

bat contra Itatuta , õt orainaiiui«^ -»
,

,
,

.

n0mine

,. dam .oftras H<£S£S^S3°S*£££ /eSSS! êc fi per

fc.non expreffo, dedmras r, mairdatis, utop .. effeCanoni-

¥°'7«ÍW»<^ p

'„ ce juxta diéh Ordinis imntuia au c
ft Província adminiftra-

, juímodi cura, 6c negotrorum P»^^" & Frawsdidte Província
„tione amoveret; I^W^j^^SSS? eurn ab hu juímodi cura, &
„ eumdem Joannem Epiícopum íuper hoc Pet^°°T ?

u%d"
'

tunc
-

Officiali
nePotioríim difti Ordinis adminiftratione amoveri, «coram tunc wmcMti

^Sl^^^SÍ&win^n»"1^ vigore adjudiciumevocan: idem
„ arcrenn tecmeni ""tia

; m!n1ic «prariter aflerebat, fibiper diclumofficia
;, Epifcopus à nonnulhs, ut minus veraciter aueiewi

,
um t

Jejn
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„lem illatis gravaminibus ad fedem Apoftolicam appellavit , ac fuperaDDel-
„ latione hujulmodi noítras ad dilectos Filios Alvarium Alfoníi , Sc Lrtholo-„ma:um de Bonadilla Canónicos Ecclefia; Ulixboner.fis -litteras impeíravit &
„ íllarum ptstextu nonnullos Fratres eorum propriis nominibus expreflis,' ac„aiios Watres, qui fe hujulmodi caufae opponere vellent , fecit coram eif-„dem Uanonicis ad judicium evocari. Prxfati autem Prior Generalis & Fra-
-tres timentes potentiam didi Epiícopi in partibus iliis , & exinde indebite'
,,l?^ra

r
an

-*u

ad Sedem Pra£fatam etiam appellarunt
; nonnulli etiam ex

„ diais Fratribus pro prolecutione eorum appellationis, & principalisnegotii
„ iiujuimodi ad Romanam Curiam fe contulerunt. Cumautemhujufmo.dilite
,,íic índeciia pendente, Nos nuperde venerabilium Fratrum noftrorum coafi-
„lio

, & alleníu
, dicro Joanni iEpileopo Egitanienfi , ipfo confentiente , ad

^regimen, & adminiftrationem Eccleíias tígitanieafis fibi in hujufmodi re-
,,gi.Tune, & admmiftratione in fpiritualibus, & temporalibus certúrri Coadju-
„ torem dedimus

, conilicuerimus
, Sc deputaverimus : Nos attendentes quod

„ idem Joannes Epifcopus Egitanienfis, qui impotenseít ad prxfidendum eideríi

„ Ecclefia; Egitanienfi, longe njâgis impotens, & minusfufficienscenferidebet
„ad exercendum ofticium Provincialátus dicti O/dinis in Província prsedida,
„& adgerendumOrdinis, & Fratrum praedidorum curam in partibus iliis ; ac
j,eofdem Pnorem

, óc Fratres á laboribus , &expenfis proíecutionis diclae litis
„relevare yolentes

, nec non dietas caufas ftatura prasfentibus pró: expreffó ha-
j, bentes, illamque ad Nos barum ferie advocantes, & litem penitús extin-
„ guentes : eumdem Joannem Epiícopum ( etiam íi olim canonicè receptus
„fuiílet ad curam omcii Provincialátus Fratrum predidorumin dida Provín-
cia) ab cfficio

, Sc cura hujufmodi audoritate Apoílolica prseíentium tenore
„amovemus, eique ne de cura, & officio hujufmodi de cxtero fe intromittat

„ per fe ,
vel alium , íeu alias fub interdidi ingreífus Ecclefise, aliisque Eccle-

„ fiafticis pcenis
, nec non didi Ordinis ProfeíToribus , ne eidem Joanni Epif-

., copo Egitanienfi, ut Provinciali pareant , &intendant, fed dumtaxat ei-

,; dem General i Priori , & illius in dida Província Vicário , ac per didum Ge-
„neralem inibi deputato pro tempore Provinciali , feu Commiffario , fubíínt
,,Sc obediant, fub excõ<nunicationis latas fententiae pccna, dida audoritate
„ prascimmus, 8c mandamus.

„ Et nihilominus diledis Filiisde Cervera Tudeníis , & de Lagos Alven.
„ Archidiaconis , ac StephanoGometíj Canónico Uiixbonenfi Eccleíiarum per
„ Aooftolica fcripta mandamus: quatenús ipíij vel duo, aut unus eorum
,,Fratribus Ordinis, Sc Províncias hujufmodi fuper iis efficacis defenfienis prae-

,,fidioaíIiílentes, ac praemifía omnia, Scfmgula, ubí, quando , Scquotiesex-

„ pedire cognoverint , Sc pro parte Prioris Generalis , feu Provincialis Fra-
,,trum dídse Províncias, aut ipfius Generalis Prioris, Vicarii , feu Fratrum
„ Províncias prsedidorum pro tempore fuerint legitime requifiti, lolemniter

s
; pnblicantes, non permittant eofdem Generalem , Provincialem , Vicarium,

,, Sc Fratres contra mandatum hujufmodi per didum Joannem Epifcopum Egi-

,, tanienfem indebite moleílari, feu inquietari, faciantque Generalem , Pro-
,,vincialem» Sc Vicarium prasdidos ad officium Provincialátus , & Vicária tus

„ hujufmodi Hberé exercendum, ut efl moris , admitti, ac illos ex Joanne
„ Epifcopo Egitanienfi, & Fratribus prsedidis , qui contra inhibitionem prae-

,, didam fecerint ,
íi Epifcopus, interdidura, & fufpenfum á Divinis , fiveró

„ Fratres fuerint , excõmunicatos in Ecclefiis , Dominicis, 6c aliis Feftivis die-

„bus, dum maior inhibi Populi multitudo ad divina convenerint, publicè

„ nuntient, êc faciant ab aHis nuntiari, ac abomnibus ardius evitari, donec in-

t ,
hibitioni, & aliis praemiífis obtemperaverint, meruerintque ab hujufmodi cen-

, furis abrolutinnisbeneficium obtinere. Non obftantibus praemiffis , acConíli-

}
,
tutinnibus, Scordinationibus Apoftolicis, nec non didi ordinis , juramento,

j,
confirmatione Apoílolica , velquavis firmitatealiaroboratisftatutis, &con-

,, fuetudinibus ,
quibus , iliis alies in íuo robore permaníuris quoad prsemiíTa

- i
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fnecialiter, & expreílè hac vicedumtaxatderogamus, contrariis quibuícum-

"
oue. Autfijoanni Epifcopo Egitanienfi, velquibuivisaliiscommuniter, vel

"divifimàSedeprsditlá indultum exiitat ,
quod interdici, fufpendi, vel ex-

"
communicari non pofiint per litteras Apoftolicas non facientes plenam, & ex-

"Dreflam j ac de verbo ad verbum de indulto hujuímodi mentionem.
"

Núlli erno omninò hominum liceat hanc paginam noítrae advoca-

tionis* extin£tioms, amotionis ,
prascepti , mandati,

.

derrogatioms
, & vo-

",luntatis infringere, vel ei auíu temerário contrate. Siquis &c. Datura

Romaeapud Sanclum Petrum.anoo lncamationis Dominica: MCCCCLXXVi.
," Pridie Kalend. Novembris , Poatificatús noiln anno fexto.

PARTE II.

Num. 154..

DOCUMENTO V.

Carta delRey D. Maneei, pela qual faz valiozas , e de novo confirma

; íodâs as mercês ,
que os Reys léus antecederes fizerao ás Infantas, D.

Ijabel [ua tia , e D. Britesfua may.

D Ora Manoel por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves, da

quem, e dálem, mar em Africa, Senhor de Guiné. A quantos eíta nofia

carta virem, fazemos laber, que por parte da infante Dona Breatiz minha

muito amada * e prezada Senhora , e madre, nos foy aprefentada huma carta

DelRey Dom João o Segundo meu Senhor ,
que Santa Gloria haja,eícrita em

purgaminho , e aílignada por elle, e fellada com o feuieíJo de chumbo, da

qual o theor heefte que ao diante fe leguei Dom João por graça de Deos Rey
de Portugal, e dos Algarves dá quem, e dalém mar em Africa, Senhor de

Guiné. A quantos eíta noíla carta virem, fazemos faber que por paíteda In-

fante Dona Ifabel minha muito amada, e prezada madre, nos foy aprefentada

huma carta DelRey Dom Eduarte meu Avoo , efcritaem purgaminho; e affi-

gnada por elle , da qual o theor de verbo ad verbum he o que fe adiante leguei

Dom Eduarte pela graça de Deos Rey de Portugal , e do Algarve. Senhor de

Cepta. A quantos efta carta virem fazemos faber
, que a Infante Dona ifabel

minha fobrinha , mulher do Infante Dom Joaõ meu muito prezado , e amado

Irmão , nos moftrou huma doação ,
que lhe fizera Dom AfTonfo feu irmão, que

hora he Conde Dourem meuiobrinhodo íeureguenguo, e lugar de Collares,

com todalas íuas rendas, foros, e direitos, e juridiçoens antre vivns vale-

douva psra todo fempre per prazimenfo , outorgamento, e autoridade do

Conde 'Dom Affonfo de Barceílos meu muito amado irmão feu padre > e feu cu-

rador que então era, e de Dom Fernando Conde de Arrayollos meu fobrinho

irmão da dita Infante minha fobrinha- A qual doaçaõ parecia fer feita , e

outorgada na Cidade de Coimbra no Moffeiro de Saõ Domingos, ondepou-

zava o dito Conde de Barceílos , e os ditos feus filho?, fere d^sdomézde
Novembro, anno do Nafcimento de Noffo Senhor JESU Chriífo, de mil

quatro centos e trinta , e quatro annos, e fobeícrita por Gonçallo Caldeira pu-

blico notário, e Efcrivaõ da Camera do muyvirtuofo, e fempre virtuoío El-

Rey meu Senhor, e meu padre, cuja alma Deos haja ; e affignada do feu fignal

puhrico , a qual doaçaõ he feita com juramento dos Santos Evangelhos , por os

íobreditos Conde de Barceílos meu muito amado irmão, e por os ditos Conde
Dom Affonío Conde de Arayollos feus filhos, emeus íobrinhos, por poder de

huma carta de licença , que lhes dello mandou dar o dito Senhor Rey meu
padre, iegnndo fe moflrou por a nota da dita carta ,

que era encorporada na

dita doaçaõ, a qual dizia, que era pfllgnada pelo dito Senhor, e afeitada

do noífo íello emífem do Infante feita [>or Joaõ Eíteves em a dita Cidade de
Coim»
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.Coimbra quatro dias de Novembro da fobredita era de mil quatro centos e
vintte e quatro

, fegundo mais cumpridamente he contheudo na dita doação, e
carta, e pedindonos por mercê a dita Infante Dona líabel que lhe decénios para
eito noíla carta de Comirmaçaõ, e nós vifto íeu requerimento, e o grande divi-
do da natureza que ha comnoíco, e as muitas, e grandes razoens que temos
de o fazer, equerendo-lhe fazer graça, e mercê, temos por bem , e confir-
mamos-lhe a dita doação, e carta de licença do dito Senhor Rey meu padre
aíy, e poraquellaguiza

, e com aquellas clauíulas , e condiçoens que em el-

las he contheudo, e em teítemunho deito lhe mandamos dar eíta noíla carta aíi-

gnada por nós , e íellada do noílo fello de chumbo danteema noíía villa de
Santarém a vinte nove dias de Novembro. Lopo Affbníoa fez, era do Na {ci-

mento de NoiTo Senhor jRSU Chriíto de mil quatro centos , e trinta e três an-
nos. Pedindonos a dita Infante minha madre

, quelha confírmaíTemos , ehou-
veífemos por confirmada a íy, e pela maneira, como em ella he contheudo.-^ E
viíio pornósfeu requerimento, equerendolhe fazer graça, e mercê temospor
bem , e lha confirmamos , e havemos por confirmada a fy, e tao inteiramente
como fe nella conthem=! Porém mandamos a todolos noíTos officiaes

, e pef-
foas outras a que eíta noíTa carta formoítrada,e o conhecimento^della pertencer
que lha cumpraõ, e guardem a íy , como em ella he contheudo , fem embar-
go algum que lhe em ello ponhaõ ,

porque a fy he nofla, mercê dada em a villa

de Siatra ,
primeiro dia de Dezembro , António Carneiro a fez anno de Noílo

Senhor ]ESU Chriíto de mil quatro centos , e outenta e cinco.

Pedindo-nos a dita Infante minha muito amada , e prezada Senhora
madre por mercê que lha confírmaíTemos , e houveííemos »por * confirma-

da a íy como em ella era contheudo^: E viílo por nós leu requerimento , e
querendo-lhe fazer graça, e mercê ; temos por bem, e havemos por confirma-

da a fy, e pela maneira que em ella he contheudo. E porém mandamos a to-

dolos noííbs Officiaes, e peíToas a que eíta noíla carta for moílrada , e o co-

nhecimento delia pertencer, quelha cumpraõ, e guardem aíy como em ellahe

contheudo, fem embargo algum que lhe em ello ponhaõ, porque afy henoí-
fa mercê, dada em a villa de Akouchete, vinte nove dias do mez de Julho.
André Fernandes a fez anno do nafcimeeto de Noffo Senhor JESU Chrifto de

mil quatro centos , noventa e cinco an nos.

Num. 156.

DOCUMENTO VI.

Carta delRey D. Duarte
,
pela qual dá. licença ao Fi/ico mór Meftre Hen-

rique para fundar hum Convento , com Igreja no feuCazal
chamado hoje da Torre , no termo de Cintra , ao qual poderia

deixar para feu património huma herdade
,
que declara; dif»

penfando para effe fim as Leys , e Ordenaçoens

em contrario,

DOm Duarte pela graça de Deos Rey de Portugal, e do Algarve, e Se-

nhor de Cepta. A quantos eíta carta virem £azemos íaber, que o Meftre

Henrique noíTo Fifico nos difíe ,
que elle tem em termo de Sintra , onde cha-

mão a de Miguel Joanes , hum aflentamento de herdade, que parte com o
cafal pequeno , que he também do dito Meítre Henrique , e com herdade que
chamão do Almargio, e com herdade de Joanes, e com herdade da Trinda-

de. Em a qual herdade eílá huma vinha , e hum pomar , e he ora todo arren-

dado por cinco moyos de paõ : e que a dita vinha dará atèmeyo tonel de vi-

nho. E que elle figera hum Oratório , e queria delle fazer Mofteiroem honra

Tom. II. Ggg de
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de Santa MARIA, o qual queria em íua bida , ou depois da íua morte leixar,

e dotar a dita herdade, e vinha > epomar , aftm como parte com wcontion-

taçoen fuzoditas: e que bendo que" onompode fazer lem nofla licença por

bem dasleys, e orderaçoens, em que defendemos, que nenhuma Igreja nem

Mcfteivo nómpoflaõ haver, nem haverem herdamentose que nos pedia por

mercê que lhe deíTemos lugar, que ellepodefle ordenar a dita Igreja, e fazer o

IS Mofteiro em íua bida , e depois de íua morte ,
elhe leixar acita herdade

comtaescondicoens, eomqueelíe queria leixar. E nós b fto leuipedir ,
eque-

íendofhe fazer graça e meícê , hemos por bem, e damoslhe licença
,

e lugar,

que havendo elle Vença, e lugar do Papa, ou da quel que para eUo poder ti-

ver de elle eílituar , e fazer a dita Igreja. E «fazendo-a que elle lhe poíTa

dotar e leixar a dita herdade iegundo faz menfon por as confrontaçoens

íuzoditascom asclauíulas , e condiçoens que elle qurzer. E para o bem terem

naõ embarcando a ditaley, e ordenaçom que defende ,
que nenhumas Igrejas,

nem Mcítliros nom hajao nenhuns bens, digo nenhuns herdamentos, nem ou-

tras quaeíquer ordenaçoens, nem mandados, nem defezas, queem contrario dei-

lo feraõ feitas, epoílas, affim por nós, como pelos Reys,.que ante nos forao.

Gomtanto, que a dita herdade, e vinha, epomar nom íerao em noílo Reguen-

00 nem a nos tributarias, nem feteiras, e alnom façades. Dadaem a Cidade

de Lisboa vinte, e quatro dias do mez de Novembro. El Rey o mandou por

AffonVo Geraldes, &mè'm«fá^l^V*àbtoMto^& Joanne

Efteves a fez anno do Naícimento de Noflo Senhor JESU Chnftc de mil qua-

tro , centos e trinta e féis annos.

Num, 158. e is9-

D O CU M E N TO Vil

Auto da pofíe, que os Reltgtofos do Carmo de Lisboa tomarão do cajalda

Torre por virtude de huma carta da Rainha Dona IJabel, da

qual damos a ler huma cópia infiá no Documento, que

fuppop eftano Original unido com ejiefetimo, aqui o

pomos com dtftinçao para mais clareza,

SAibaõ os que eíle eftromento virem,' digo de poffe virem, que no anno do

Nafcimento de NoiTo Senhor JESU Chriílo de mil e quatro centos
,
ecin-

coenta annos , cinco dias do mez de Fevereiro, ema villa de Sintra , dentro

nas cafas de morada de Affonfo Annes tabaliam em a dita villa , lendo ni Atton-

io Martins Alvernas Efcudeiro vaiTalo delRey NoíTo Senhor, e Juiz Ordiná-

rio ema dita villa, em prefença de mim Luiz Pires Tabaliaó por noíTa Senhora

a Rainha, em a dita villa, e teftemunhas ,
que ao diante íomeícritas, pare-

cerão hi Fr. Rodrigo Subprior do Mofteiro de Santa MARIA do Carmo, que

he edificado, eeftituido ema muy nobre, e íemprek ai Cidade de Lisboa, e

Fr. Toaõ da Chamuíca, e Fr. JoaÓ dei Padre, e Fr. Diogo de Beja, e Fr. Martinho

de Évora', todos fraires do dito Mofteiro, eapprefentarao perante o dito Juiz

huma carta da dita Senhora eferita em papel, que parecia íer afinada por Dou-

tor Vafco Fernandes Ouvidor da dita Senhora, e lellada nas coitas do íello

grande redondo da Chancellaria da dita Senhora da qual carta o theor tal he.

Dona Ifabel por graça de Deos Rainha de Portugal, e do Algarve, e Senhora

de Cepta. A voz Juiz da nofla villa de Sintra faude. Sabede , que o Bifpo de Ce-

pta Provincial, e fraires do Mofteiro de Santa MARIA do Carmo da Cidade

de rVboa nos enviarão dizer, que o Meftre Henrique já defunto,morador que foy

ema dita Cidade , em fua vida edificara hum Oratório em o termo defta villa; e

ao tempo de íua morte o deixara ao dito Mofteiro fobcertas condiçoens % e.majs

lhe
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lhe leirtara hum cazal

, que he em termo deíla villa , hom chamaõ Miguel
Joanes, do qual cazal, e Oratório para fe nelle fazeroferviçode Deos, efe
comprir a vontade do defunto, que elles o aceitarão o dito logo, e para o me-
lhor, e mais juílamente pofTuirem, que houveraõ letra , eauthoridadedoSS..
Padre, e eílo melmo de EIRey meu Senhor. E quando ora pot bem de todo o
que dito he, quizeraó mandar filhar a poííe, que vós Juizes, e juítiças, e
Tabaliaens deíla villa lhe dillereis, quefemnoffaauthoridadelhenaõconfen-
tireis tomar a dita poííe

, nem lhe dareis eíhromento de pofle,até fobre ello ver-
des noílo mandado. E por bem do qual, digo, do que dito he , nos pediron
por mercê, que lhe deflemos noffà carta, para que podeííem filhar poíTe do
dito Oratório, e cazal : e vós Tabaliaens delia lhe deffem as Efcrituras, que
lhe compridoiras foiTem. E nós vendo o que nos aílim dizem , e pedir envia-
rom , temos por bem

, e mandamos
t que fe Gonçalo Boto, que ora tem car-

go de comprir o Teftamento do dito Meílre Henrique, e eítá em poffe do
dito Oratório , e cazal , quizer dar a poffe aos ditos fraires do Carmo

, que lhe
naô ponhais nenhum embargo , e lhe mandeis dar pubricos eftromentos : e ei-

to compri em todo , como vos por nós he mandado fem outro nenhum em-
bargo ,

que a ello íejapofto : ealnonfaçades. Dada na Cidade de Évora, vin-

te e oito dias do mez de Dezembro. A Senhora Rainha o mandou por o Doutor
Vafco Fernandes do Dezembargo delRey, e Ouvidor das terras da dita Senho-
ra. Gil Fernandes a fezanno do Naícimento de Noílo Senhor JESU Chriílode
mil quatro centos , e quarenta e noveannos.

DOCUMENTO Vlll.

E tias cofias da dita carta era efcrito hum eílromento publico
, que pare-

cia fer aííinado por Filippe AíFonío publico Tabaliom delRey, do qual o
theor tal he.

SAibao os que efte eftromento de requerimento \ e coníentimento virem,
que aos vinte dias do mez de Janeiro do Nafcimentode Noffo Senhor JE-

SU Chriílode mil quatro centos, ecincoenta annos, em prelença de mim Ta-
baliom ; e teílemunhas fobfoícritas

,
pareceo hi Gonçalo Pires, criado do

Reverendo D. Joaõ Bifpo de Cepta, e Primaz, e Capellaõ mór de noílo Se-
nhor EIRey , em íeu nome como Provincial de Santa MARIA do Carmo, e
do Moíleiro, e Convento deffamefma, fituado na Cidade de Lisboa moílrou,
epor mim Tabaliom ler, e pubricar fez a Gonçalo Boto

, que prefente efta-

va , efta carta deíla outra banda , digo, outra parte elcrita , e lhe fez pergun-
ta , fe lhe prazia o dito Biípo, e Convento em leu nome, e para o dito
Moíleiro tomarem poffe dos bens , e coufas conteudas em eíla carta , e a fe-^

nom cumprir como em ella he conteúdo. E o dito Gonçalo Boto viílo feu
requerimento com a dita carta, diffe, que elle non contradizia , mas antes lhe

prazia delles tomarem poffe dos ditos bens > e coufas , e que abria mão delias:

das quaes couías o dito Gonçalo Pires pedio eíle eftromento , que foy feito

em a Cidade de Évora no Paço dos Tabaliaens no dia, mez
t
eanno íobredi-

to. Teílemunhas Joaó Dias, e Pedro Dias Tabaliaens. E eu Filippe Affonfo

pubrico Tabaliom de meu Senhor EIRey por toda fua terra, e Senhorio \

que eílo á inílancia do dito Gonçalo Pires por outrem fielmente fis efcre-

ver fobrneu íinal acoftumado : e aprefentada -affinra dita cartai e eftro-

mento, como dito he, por os fobreditos Subprior , e fraires foy dito , que (el-

les em feus nomes, e do Convento j edo dito Moíleiro, requeriàõ ao di-

to Juiz, que lhe cumpriffe, eguardaílea dita carta, como em ella he conteú-

do: eo dito Juiz vifta a dita carta, e couías em ella conteudas, com o dito ef-

tromenro, diííe; que mandava, que íe cumpriííe, e guardãíle, comoemella
he conteúdo, e mandou a mim dito Tabeliom ,

que foffe meter de poffe do
dito Oratório, e Cazal os fobreditos fraires, e lhes dèfle dello eftromento

quantos lhe cumprifle : e que mandava ao Cazeirodo dito cazal
, que daqui

Tom. II Ggg % era
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em diante acodiffe ao dito Mofteiro de Santa MARIA do Carmo comos. fru-

tos e moveis do dito cazai , e mandou a mim Tabaliom dito
,
que aííimo

fizeffe iaber ao dito Cazeiro. Teftemunha o dito Aftonío Annes Tabaliom ,

e Fernam do Porto, e Reimon Vaíques condel. E eu Luiz Pires Tabaliom

que efto efcrevi.
,

'

. ,.

E \oo no dito dia na de Miguel Joanes termo da dita villa eu fobredi-

tô Tabaliom meti de pofle o dito Frey Rodrigo Subprior, e os ditos Frey João

daChamufca, e Fr. João delPadre, e Fr. Diogo de Beja
,
e Fr. Martinho de

Évora do dito Oratório , e cazal conteúdo em a dita carta , convém a faber.

Por pedra, e terra, e telha, madeira, e ervas, todo pofto em as mãos dos

íobreditos traíres, os quaes com efto fe meterom dentro das cafas , e Orató-

rio e lerraraõ as portas íobre fi , e abrirão > e lançarão mão fobre, digo, maõ
pelos ferrolhos, e dilTerom que elles em íeus nomes, e do dito Moíteíro de

Santa MARIA do Carmo, e Convento delle, íe haviao por metidos, een-

corporados em a poffereal , adual, e corporal ,
poíiilaõ do dito Oratório

, e

caiai e pertences delles, logramentos, como de direito ao dito Oratório, e

caiai pertenciaõ : e os íobreditos de todo efto pedirão a mim dito Tabaliom

hum, edous , e três eítromentos , e quantos lhe cumpriflem para guarda, e

confervaçaõ do dito Mofteiro , e Convento. Teftemunhas que hi foraó pre-

fentes Lourenço Martins, da Vargia , e Gonçalo Annes dos Camareiros, e

bem afim eu Tabaliom diíTe a Efteve Annes morador na Zibreira termo da

dita villa, que ora he lavrador do dito caiai, que daqui em diante nom aco-

diíTecom'os frutos, e moveis do dito cazal, falvo ao dito Mofteiro de Santa

MARIA do Carmo, e feu Convento. Teftemunhas Domingue Annes mcedeiro,

e Lftevom dos Reys leu genro , eeu fobre dito Tabaliom, que efto eftromento

efcrevi , e aqui meu final riz ,
que tal he.

Num. 165,

D O CU MENTO IX-

Doação ,
que Sebaftidi Vaz , e fita Mulher fizerao ao virtuofo Padre Fr:

Conftanúw Pereira; da fefmarta ,
que pojfuiaõ na ferra da

villa de Colares,

SAibaõ os queefte inftromento de doação de fefmaria virem, que no anno do

Naícimento de Noífo Senhor JESIK hrifto de mil quatro centos, ecin-

coenta e íete annos, dezafeis dias do mez de Julho, em Colares emascazas

de morada de Braz Annes Tabaliaõ por a Infante Dona Jfabel em a dita villa,

em minha preiença, e das teftemunhas, que ao diante fom nomeadas, pareceo

hi Baftiaõ Vas morador em a Bempofta termo da villa de Sintra , e Innes Efte-

ves íua mulher, e differom que afim hera verdade, que a elles fora dado

por a dita Senhora hum lugar ,
que ora he em mato , e em pardieiros de ca-

zas de Riba, das que he em a boca da mata hopee da íerrs, que parte com a ma-

ta de Melida, e com aferra, e com Joaô Efteves , os quass pardieiros , e

cham de matos lhe foraõ dados de íefmaria por a dita Senhora ; e que hora

elles nom podiaõ correger o dito lugar por fer muito daninho de porquos, e

vacum, por affim íer entre as matas, e naó hera íenaô para quem em elle vivefle:

e que hora elles vendo em como elles nom podiom correger o dito mortorio,

nem podiom em-elle viver, confiderando em como podia íer bem aproveita-

do , e corrigido, que elles confiderando a grande amizade, e boascbras, que

recebem de Frey Conftantin Pereira, íobrinho do Santo Conde, Frayre da or-

dem de Santa MARIA do Carmo da Cidade de Lisboa , e querendo congar-

doloar com boas obras ,'que elles de íuas livres vontades , e poder abfo luto fa-

ziom, como logo fizerom, pura , e livre, dpaçom entrevivosvaledoiradeftedia

para todo fémpre da dita Sefmaria ,
pêra que elle haja pêra fy, e pêra todos

íeus
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teus herdeiros , efucceífores

, que depois delle vierem , e faça em ella , e del-
ia todo aquello

, que lhe a provger, como de fuacou ia própria, e poíiçom j e
pague o quarto á dita Senhora , e ao Senhorio da terra , fegundo lhe hera dado
porá dita Senhoria com a dita condiçom, que pague aofenhoriooquarto, fe-
gundo fe cuíluma deíla terra , elhe mandaromque por efta pruvicaeícriptu-
ra tomaflem poffe real da dita íefmaria fem outra nenhuma authoridade de ne-
nhumas Juftiças , nem figura de juizo > e haja peraíy , e pêra todos feus afcen-
dentes, e delcendentes , como dito he: E prometerão de nunqua em nenhum
ttmpo elles, nem outrem por elles, nom pofaõ hir contra efta doaçom em parte
nem em todo , mas antes diíerom que lhe davom

, e doavoro, e faziaõ pura doa-
çom delia como dito he, e fe fazer proveito ao Senhorio , por afim íer em mato,
©pardieiros: e diíeraõ, que pofto que lhe alguma peííoa em ello queira poer al-

gum embargo, que elle Frey Conítantim lhe nom coníinta, e o polia con-
tradizer, e refutar, e dizer todo, e quanto a elle pertencer ; e por em ello
procurador como de íua coufa própria, epofiçaõ, em teítemunho de verda-
de lhe mandarão fer feito eíte inftromento , e quantos lhe mifter fizerem , teí-

temunhas Lourenço Martins efcudeiro , e criado da dita Senhora , e Rodri-
go Nunes do M>fifal , ejoao Vicente Alfayate, morador em Gafcaes , ejoao
Pereira, criado do Marquez, e eu íobredito Tabaliom, que efta doaçom efcrevy,
e aqui meu linal fiz, que tal he.

Num. 17 1 #

DOCUMENTOX.
lnftrumento feito em publica forma , pio qual conda apoffe, queosReligio-

fos do Carmo de Lisboa quizerào tomar da fefmaria, e Capellade Santa

Arma , que fundou o Venerável Padre Fr. Conftanúno Pereira j o

qual Inftrumento he feito no anno de 1463.

SÂibaõ os que efte eítromento de requerimento virem
,
que no anno do

Nafcimento de N. Senhor JESU Chrifto de mil , e quatro centos e feílenta,

e tresannos , aos dezanove dias do mez de Fevereiro em a Villa de Colares em
a quinta de Lourenço Martins efcudeiro

, que tem carrego dos direitos da Se-

nhora Infanta Dona Ifabel , em o dito logo, em preíença de mim Tabaliom,

e teftemunhas, que ao diante íom nomeadas, pareceu hi Frey Antom Vigário

do 'Choro do Moefteiro de Santa MARIA do Carmo da Cidade de Lisboa, e

tangedor dos órgãos do dito Moefteiro, e Frey Pedro de Chellas, ambos frades

do dito Moefteiro , e os ditos frades diíerom em nome do dito Moefteiro , e

Convento, que elles vierom a efta terra pêra tomarem poífe , digo, pêra to-

marem , e haverem hum lugar do Oratório de Santa ANNA, em que vivia

hum Frey Conftantim Pereira frade do dito Moefteiro de Santa MARIA do

Carmo ; e que vindo elles em nome do dito Moefteiro , e Convento, pêra a Çf
tomarem o dito lugar do Oratório pêra o dito Moefteiro, por a elle de direito

pertencer por morte do dito frei Conftantim, que íe hora finara da vida defte

Mundo ; e que hora elles achavom o dito lugar embargado , e hum Álvaro

Mendes de Abreu efcudeiro do Arcebiípo de Lisboa em poífe que lhe era dado

a elles ,
que o dito Lourenço Martins tomara o dito lugar , e o dera ao dito

Álvaro Mendes: e porém que elles requeriam ao dito Lourenço Martins^que

preíente eftava, que lhe mandalTe tornar feu lugar , eosreftituiffeá poftedel-

Je, afim como dantes o dito frei Conftantim tinha, e os npm privaílem de

fua pode , e de como, e lhe efto requeriam, que pediam a mim Tabaliom, que

de meu officio lhe défTe hum eítromento
j
por quanto logo queriam moftrar

titolo de boa fee, de como o dito Frei Conftantim houvera o dito lugar por

doaçom, e eícritura puvrica: e poro dito Lourenço Martins foy dito , que

era verdade que a elle viera hum Baftiaõ Vaz , e lhe pedira o dito lugarde íef-

irsaria, lendo o dito lugar em matos, e pardieiros por efpaço de trinta, eíin-
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quo annos, emais; do qual lugar elle Lourenço Martins íe enformou pri-

meiro que o dèfle, íeavia hy alguma petloaa quem de direito pertencelle pê-

ra lhe mandar
,
que o corregefe , e pagaíe o quarto ao Senhorio , e achou

que o dito lugar fora de hum homem de fora parte, oqualleauíentara da terra,

enom era achado: evifto como o nem achava, nem outrem por elle, emtomdeu

o dito lugar que jazia em matos, e as cazas derrubadas avia o dito tempo , de

fefmaria ao dito Baíliam Vaz , com condiçom, que o aproveitaíTe bem, e

fielmente deíTe o quarto ao benhorio, e elle com a dita condiçom o toma-

ra, edeípois, que lho afim dera, que elle Lourenço Martins vira o dito Frei

Qmílantim em poise do dito lugar , e dizia que o tinha em nome do dito Baf-

tiaõ Vaz, e rompendo os matos, e pondo em elles muitas arvores, e fez

huma caza, em que fez o dito Oratório, e fazendo afim as ditas coufas em o di-

to lugar , le veyo em efte mez a finar o dito frei Conítantim , e elle Lourenço

Martins como foube que era finado íe fora ao dito lugar, e tomara poise

delle por a dita Senhora , e defpois que affim tomara a dita poise a entregara ao

dito Álvaro Mendes* como homem bom , que a tivefse até a dita fenhora

faber a quem o dito lugar pertence } e ella o determinar como for lua mercê,

eque por eito elle Lourenço Martins nom fizera outra alguma couía athe

haver recado da dita Senhora': porque ella manda íoubre ello, eos ditos fra-

des com todos pedirom o dito eítromento, teftemunhas Lourenço Gonçalves

eícudeiro do Conde de Monfauto feu Ouvidor , e Martim Lourenço efeu-

deiro , JoaÓ Braz morador em a dita villa , e eu Braz Annes Tabaliom por

a dita Senhora em a dita villa
,
que efte eftromento eícrevi , eaqui meu final

fisquetai he.
, ,. %

Num, 172.

DO C UM E N T O XI.

ln(lrumento feito em publica forma dapofje, que com effeito os Religiofos

tomarão dafefmaria , e Capella de Santa ANNA no

primeiro de Março de 1463.

SAibaÓ os queeíle inítromento de poíle virem: que no anno do Naícimento
de N. Senhor JESTJ Chriíto de mil quatro cemos j e fecenta e três annos

primeiro dia do mes de Março em a boca da Mata em o Oratório de Santa

ANNA , lugar que foy de Frey Conítantim Pereira da Ordem do Mofteiro de
Santa MARIA do Carmo dav.Cidade de Lisboa, termo da villa de Colares, eftan-

do hi Lourenço Martins eícudeiro Juiz dos direitos, quepertenciom á Senho-
ra infante Dona Ifabel em dita villa, pareceo hi Frey Antom Sobprioldo
dito Mofteiro de Santa MARIA do Carmo , e em nome do dito Mofteiro
apreíentou hum Alvará eíerito em papel* que parecia ler afinado por Eftevao
Rodrigues Contador da dita Senhora , em o qual fazia mençom entre as ou-
tras coufas em elle contheudas , que fazia faber ao dito Lourenço Martins»
que por parte do Vigário e Moííreiro , e frades do Mofteiro de Santa MARIA
do Carmo de Lisboa lhe amoftrarom hum inítromento que fora tomado dan-
te elle Lourenço Martins por o dito Vigário , dizendo que elle viera a efte lu-

gar pêra tomar poíTe, e haver hum lugar do dito Oratório de Santa ANNA,
em que vivia o dito Frey Conítantim, por lhe pertencer por fua mortedo dito
Frey Conítantim, que íehora finara, do qual lugar achara em pofle Álvaro Men-
des de Abreu eícudeiro do A rcebi fpode Lisboa , requerendolhe o dito Vigá-
rio, que o tcrnalTemà fua poíTe , eque. o dito Lourenço Martins dera fua re-

pofta, em que efte lugar elle d.érade feímaria a hum Baftiaõ Vaz, equeo dito
Baftiaõ Vaz o dera ao dito Frey Conítantim para frades da dita Ordem , o
qual rompera matos e prantara o dito lugar de muitas arvores, e fazendas, e
huma caía do dito Oratório, e que elle Lourenço Martins, como feodito
Frey Conítantim finara, e elle tomara a poíTe para a dita Senhora , ea entre-

gara
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gara ao dito Álvaro Mendes como homem bom ataa que a dita Senhora fou-
befle a quem o dito lugar de direito pertencia, e vifto por elle o dito inftromento
com hurna doaçom , que o ditoBaítiao Vaz, e Inês hftevesfua mulher fezerom
do dito lugar ao dito Frey Conftantim , em que femoftrava o dito Frey Conf-
tantim ter, e haver o dito lugar de bom titulo como coufa íua,- que porém
mandava ao dite Lourenço Martins da parte da Infante, que logo tomaífepoí-
le do dito lugar, etanto quea tomafle, mandaíTe ao dito Vigado e frades do
dito Morteiro que íe obrigaffema pagar o quarto delle, affim como paga vom
as outras herdades deeile Reguengo , e obrigando-fe lho dezembargeis e lei-
xeis haver

,
viílo como o dito Frey Conftantim era frade , e lhe fazey entre-

gar os moveis: feito em vinte e três dias de Fevereiro de mil quatro centos
ieíienta e três annos, fegundo que todo eito, e outras couías melhor, emais
compridamente íorn Contheudas. E aprelentado aílim o dito Alvará, o dito
frei Antom pedio ao dito Lourenço Martins que lho compriíTe, como em el-
le he contheudo : e vifto o dito Alvará por o dito Lourenço Martins, mandou
que fe comprifle como elle he contheudo, e tomou apofle do dito lugar era
li por parte da dita Senhora; e deípois que a em fi tomou, a entregou ao di-
to Frey Antom com condiçom que elle, e o dito Mofteiro demo quarto das
novidades do dito lugar ao Senhorio para fempre em cada hum anno ; e o
dito frey Antom tomou a dita poíle com a dita Condiçom de dar o quarto ao
Senhorio por pedra , e terra , e madeira , e telha , e omagens que eftom em
o dito Oratório, e por as arvores do dito lugar, e terra, e fe enviftioema
dita poíTe, e pedio hum inftromento, e o dito Lourenço Martins lho mandou
dar. Teftemu nhãs Luiz Vaz, amododito Frey Conftantim ,. eJoaõAnnes Mo-
cho , e Fernão Conde , e eu Braz Annes Tabaliom por a dita Senhora emadi-
ta villa, que eito inítromento eícrevi, e aqui meu final fiz, que tal he.

Num. 173.
DOCUMENTO X1L

Mercê da nova fefmaria , que a Infanta Dona Brites déo ao Convento de

ANNA de Colares por fupplica dofeu Vigário Prior irei João
Namorado : * qual confia de hum Inflrumento de 13

de Setembro de 1498.

Santa ANNA

SAibaõ os que eíteinftrumento de fefmaria virem, que no anno do Nafcimen"
to de Noílo Senhor JESUS Chrifto de mil quatro centos noventa , eoi-

to annos aos treze dias do mez de Setembro em a villa de Colares em ascazas
de morada de mim Eytor Rodrigues EfcrivaÕ do Almoxarifado , eTabaliaó
por a Senhora Infante em a dita villa , em minha prefença , e das teftemunhas
que ao diante faõ eferitas, eftando a hi Fernaõ Gonçalves efeudeiro, e Almo-
xarife oor a dita Senhora Infante em a dita villa, perante elle pareceo Frey

JoaÕ Frade da Ordem de Santa MARIA do Carmo, que horaeftáem cazada
Senhora Santa ANNA íofraganhe a dita Ordem de Santa MARIA do Carmo,»

o qual eftá no termo da dita villa , e logo por o dito Frey Joaõ foy dito ao dito

Almoxarife, que no Reguengo da dita villa de íima dabocadamataeftavaõ
muitos matos maninhos

, que nunca foraó aproveitados , e que elle queria

aoroveitar hum pedaço^ e plantar em elle arvores frutuofas , de que o Se-

nhorio houvefle algum proveito, que lhe requeria da parte da dita Senhora,

que lho déífe, e demarcaffe para affim haver da proveitarj e o dito Almoxa-
rife vifto o dizer o dito Fr. João, epor íer proveito deacrefeentamentodas ren-

das da dita Senhora Infante , logo comigo Efcrivaô foy ver os ditos matos , e
achou que nunca foraõ aproveitados, e logo deoao dito Frey Joaõ hum pe-

daço do caminho, que vay para a mata grande para fundo direito ao Rio i
af-

fim como parte dambas as partes com córregos de agua , com tal condição,

qug
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oue elle dito Fr. Joaõ a haja de compor , e aproveitar , e por em elle arvo-

res frutuoías , fegundo elle vir que íe melhor podem dar em o dito chão ,
e ua,

novidade que lhe Deos der em elle, que pague o quarto em eada hum anno ao

Senhorio, e que o dito Fr. João haja o dito chão para h, e para quem elie

quizer, e fazer delle, e em elle, e dalo como de lua cou apropria, ^WÇíj
ta pofiiTaÔ o houve logo por metido em poíle real , adtual e corporal pofiflao

do dito mato, femmais para elle haver outra alguma authondade das.minhas

iuítiças, que em ella lhe naô poílaõ pôr nenhum embargo, e o dito Vr. João

tomou poíle do dito mato , e fe obrigou a cumprir , e pagar o quarto do mo-

do digo , o quarto da novidade em cada hum anno ao Senhorio como dito he,

e pedi ao dito Almoxarife lhe mandaffe affim dar leu Inftrumento da dita lei-

maria e o dito Almoxarife em nome da dita Senhora Infante lhe mandou dar:

teílemunhas Joaõ da Sinfaris , e JoaÕ Gavinho moradores^ na dita villa, e

Marquos Rodrigues , digo, e Mattias Rodrigues Taba ião por a Senhora

Infante Dona Brites madre delRey noíío Senhor com elle affinou em minhas

moradas em a dita villa
,
que efte Inftrumento de fefmaria eícrevi j

e que aqui

o meu final fiz.

Num. 17+.

DOCUMENTO XIII.

Carta da Infanta Dona Brites
,
pela qual , í tn(tanciã do Vigário Prior

Fr. JoaÕ Namorado, faz mercê ao Cenvtnto de Santa ANNA de

Colares, de que nao pague quarto dos frutos das fuás fefmarias.

fatto no anno de 1497.

U infante Dona Breatis Faço faber a quantos efta minha carta virem ; que

»_* querendo eu ora fazer graçàje eimola a Fr- joaõ Namorado Priol que ora he

da Ermida deS. ANNA,queeitá em termo da minha villa de Colares, me praz,

e quero, que aflim elie , como os outros frades que na dita villa eiliverem ,
naõ

paguem nenhum quarto das novidades ,
que houverem cada hum anno do fer-

rado que a dita Ermida tem , que parte com a mata de Melides ,
com (erra,

e com Joaõ Efteves, afiim como nom pagavaõ até aqui por hum Alvará, que

tinhaõ da Senhora Dona Ifabel minha irmãa que Deos haja; por quanto

por ferviço de Deos me praz lhe quitar a dita efmola , e iílo em quanto a

mim me aprovielTe. Porém mandamos ao meu Almoxarife, que hora he em
a dita villa , e a qualquer outro que aodiante for , aiíim aos rendeiros

,
que

minhas rendas tem , ou tiverem, que nom conftranjaõ pelo dito quarto ao di-

to Freyjoaõ, e Frades, por quanto a mim praz fazerlhe adita eimola, e

por lembrança, e íeguranca íua lhe mandei dar eftacarta
,
por mim affinada, e

he fellada com meu fello. Dada em Beja a vinte e fete dias do mez de Fevereiro,

e eu Silveftre Nunes a fiz de mil , e quatro centos, noventa, e fete. In-

fante Dona Breatis.

Num. 174.

DOCUMENTO XIV.

Carta delUey D. Manoel, pela qual concede ao Convento de Santa ANTVA
de Colares ,

que poffa ter , e poffuir os bens, que lhe derem, ou dei-

xarem até certa quantia: a qual cartahe paffadano

anno de íjiy,

DOm Manoel por graça de Deos Rey de Portugal , e dos Algarves da

quem. edalem, mar em Africa e Senhor de Guiné, e da Conquiffa na-

vegação , Comercio de Ethiopia , Arábia, Perfia , e da Índia, &c. A quantos

efta noífa carta virem, fazemos faber ,
que querendo nós fazer graça e mercê por

éfmo-
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eímola ao Vigário

, e frades do Moiteiro de Santa ANNA de Colares
, hemos

por bem
,
queremos, e nos praz, que elles poílaô ter , lograr, epofluir e

desfrutar paraíempre quaefquer bens que lhes quizeremdar, e leixar por eí-
mola quaeíquer peíloas, íem embargo da ncíla Ordenação , e defeza em tal ca-
lo feita

i com tanto porém que os bens que lhe affim forem leixados
, naõ

paílem de valia de trinta mil reis
; e que acontecendo ferem no Reguengo da

dita villa, ou em outra qualquer parte, que elle dito Vigário, e frades, que
ora iaõ

,
e ao diante forem* paguem inteiramente o quarto, e quaefquer ou-

tros direitos
,
que lhes pertença pagar delles inteiramente , affim , e pela

maneira que os pagavaõ , e pagariaõ as peffoas de que os houveflem, íeos pof-
luiílem. E porém mandamos a todos noílos Corregedores, Juizes, Juftiças, Offi-
ciaes

,
e peffoas a quem eíla noffa carta for moítrada

, e o conhecimento del-
ia pertencer, que leixem ao dito Vigário, e frades da dita cafa haver , ter, e
poíTuir os ditos bens, que lhe aífim forem leixados atè a dita quantia de valia
de trinta mil reis de moeda corrente j e lhe cumprao , e guardem , e lhe fa-
çaó cumprir eíla como íe nella contém, porque affim henoífa mercê* por lhes
fazer eím >la para ajuda de fua mantença: Dada na nofía villa de Almeirim a
dez de Mayo. António Affonfo a fez anno de noffo Senhor j£SU Chriftode
mil quinhentos, e dezanove. Rey.

Num. 179»
DOCUMENTO XK

Doaçaú
,
que o Padre Provincial Fr, João de Santa ANNA com os De-

finidores, e Padres mais graves do Convento fez do cazal chamado
da Torre , queforadoMeítre Henrique, ao Convento de Santa
ANNA de Colares

; em cujo Inftramento Original fe achaè

treze Rubricas
,

quefenao percebem,

,) T7 R- Joannes de Sanita ANNA hundls Prior Províncialis Provincial Por-
,. Jj tugalis Ordinis Beatifiimae, femperque Virginis MARIjE de Monte
,,Carmeli una cum venerabilibus definitoribus Capituli Provincialis ceie-

5Í brati in Conventu Ulixbonenfi prsefata; Província; Portugália; XXVIII die

}
, menfis Maii anno Domini Mileíimo quingentefimo oclavo cum auctori-
„tate, & affenfu honorabilium patrum, & omnium fratrum prasfati Con«
,
ventusUlixbonenfis, neminedifcrepante , nos coníiderantes obfequium Dei

jjfóre, & honorem
, augmentum noílras Sãcrs Religionis, £c prascipue hu-

„ jus Províncias Portugália; tenemus pro tuío, conítanti, & ítabili in per-

„ petuam Rei memoriam conferre , 8c transmutare reditus terreni five bla-

3,dii v & non a1tenus rei, Magiftri Henrici pro reformatione Conventos

^, Sandia; ANNiE. noviter aedifícati , & fuílentatione fratrum ín ecdeni

„ Conventu exiítentium : qui quidem reditus íunt in coníinibus cujufdam

„ villa;, quse apud vulgos nuncupatur Sintra, & Conventus eítpropè quan-

„ dam villam ,
quae dicitur Colares, & prseterea concedimus fibi eleemo-

ft finas onarundam villarum exiítentium juxta pra;fatum conventum Sandias

5, ANNiE, qua2 nuncupantur Sintra, & Cafquaes cum fuis confinibus, hac
u condiri^ne , quod ptasfati fratres exiílentes in prasfato Conventu Sandt.se

,,ANNíE ohliorenrur qimltbet anno pro anima Magiftri Henrici, & ani-

*,mabus benefadlorum XXXV MUTas fubmífla você de Requiem in aeter^

*„ num celebrare, & in quo quidem nos omnes fupradicli patres uno ani-
:

j, mo , & aíTenfu confentientes iuílimus facereprsefentemteílimonialem , Sc

„confif!nPvimus manibus propriis , & íigilío praefatae Província; juffimus

,, roboran , fupplicantes íandffTimum íummum Pontificem , nec non Reve-

5J
ifêndií!infíum Patrem noílrum Generalem , & Reverendos Patres celeberri-

mi Capim Ji Generalis , utdignentur, nobisdegenufperantibus, prsefentes

Tom. IÍ. Hhh literas
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„literas confirmare, quemadmodum ineifdemcontinetur, Sc multo 'melius,

j, íi fieri poteíl. Datis iaConveníu Ulixbonae XV die menlis Juniianno Do-»

„mini milefimo quingenteíimo odavo. Fr. Joannes de Santa ANNA Pro-

„ vincialis Fr. G. primus derinitor.

Num. i8i.

DOCUMENTO XVL
Confirmação do Reverendi/Jimo Padre Geral Frey Pedro Terrajfe-, pa«

ra que ficaffe corroborada a doação
,

que o Convento de Lisboa

jez ao de SantaANNA de Colares, do Cazal chamado da Tor-

re com a obrigação das Mifjas, que lheerao annexas.

,, T7^ Rater Petrus Magifter Generalis, ac humilis íervus totius lacri Ordinis

,, J? fratrum , ac íororum gloriofiilirnas Virginis MARtiE de Monte Carme-
„lo. Diledo nobis in Ghrifto Reverendo Provinciali Província: Portugal ias

„ fratri Joanni de Santa ANNA ejuídem Ordinis facerdoti , & profeíTo íalu-

,, tem , & ex laboribus frudus jucundos capere. Cum nos te fecerirrsusad-

„miniítratorem quoad vixeris in humanis Icei de Sandia ANNA Ordinis nof»

,, tri j & Gonventús Ulixbonenfis pro ampliíicatione didi locí de unanimi
,, âíTenfu Provincialis Capiruli , ac etiam omnium , &c Cngulorum fratrum

„ Conventús Ulixbonenfis aílignaverit , & charitate motus dederitdido loco
„de Sanita ANNA centum meníuras frumenti interminis vulgariter didis
„ alqueires cum reliquis vicinioribus confinibus in literis didoruni Provincia-

,, lis , 8c definitorum perfonaliter txpreífis; Nos dietas literas audoritatenof-

,, tri Generalatús afedus, tenore prarfentium apprcbamus , confirmamus
, ra-

,, tificamus, & de novo dido loco concedimus, hac lege, hacque condi.
,,tione, ut annis íingulis fratres in dido loco de Sanda ANNA degentes
j,tringinta quinque Miflas de Requiem pro animabus MagiíM Henrici, 6c

,, benefadorum iuorum celebrare teneantur. Mandantes omnibus, & íingulis

„ Ordinis noílri fratribus nobis inferioribus cujufcumque officii
, gradus, aut

„conditionis exiílatu tam communiter
, quam divifim, nein prasmiffis ullum

,, tibi, vel dido loco prseftent impedimentiim. In cujus rei teítimonium has
,, patentes fieri juííimus íigillo noíiro magno manuali fubfcriptione munitas.
„ Datum Romae apud noíírum Conventum Sandi Martini in montibus diê

„ vigeíima quinta meníis Julii anno Domini milefimo quingenteíimo nono,
„TerraíTe.

Num, i88.

DOCUtMENTO XVIL
Breve daS.Se Apoflolica, para que a mudança do Convento

, que fe devia
fundar no cazal da Torre

, fará a Boca da matajunto a Colares,ficajfe
valtofa , efatisfeita â vontade do Mejire Henrique.

v A Ntonius miferatione Divina Titulo Sandorum quatuor coronatorurn
„A Presbyter Cardinaíis. Diledis in Chriílo Priori Provinciali estéril"-
5,que fratribus de Grémio Capituii Provincialis in Conventu Maura: Prc-
3}
vindas Portugália; Ordinis Beatas Dei Genitricis Virginis MARINE de

j, Monte Carmelo nuper celebrati , íalutem in Domino. Ex parte veftra no-
„bis oblata petitio continebat. Quodcum olim Nobilis Henricusromine do-
„inum didi Ordinis in terminisoppidi Sintra nuncupatiUlixboneríis diceceíis
,,ediricare propofuiílet ,

Eccleíiam inibi edifícare feceritabíque timen tedo
„quia morte preventus perricere nequivit

, & illi quandam , ut vulco dicitur'
j, haereditatem etiam terras frudiferas, quai in circuitu, & prope fupradidam
„ Eccleíiam íunt, pro dote dederit, nullumque poítea in eodem loco edificium

jara
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jam centum abinde

, & ultra annis elapfís conítrudum extiterit, íedpotiús
„ dida bccleíia in caulam pecorum , & habitationem porcorum verta fuerit,

fi
neque unqua.m inibi divina officia celebrata fuerint; rédditus vero didorurn

„bonornm ílli datorum Conventus Ulixbonenfis ejuídem Ordinis femperi
„tempoíe mortís dicfi Henrici perceperit, âc in illorum poíleíílohe fuerit;
„vos nunc ad mentem reverli, videnteíque didi defundi Voluntatem mini-
„me imp!eri,domum regularem didLOrdinis ibi facere deereviftis. Sed quia
„ inloco inde per leucam íolúm diftante quoddam herernitorium propeopi*
„dum, quod Colares vulgariterdicitur, ejuidem Dioeceíls iam à multo tem-
„pore titulo Sanda: ANNjE Matris Virginis MARLE infignitum ha*

„ betis
,
quod apud ibidem habitantes , 8c per totam illam patriarn magnae de-

„ votionis exiftat, habetque jam aedificia multa, & in quó etiam de facili

3
,domus regularis, in qua Divina celebrentur,& Deo plenius íerviatur, eonftrui

„ poteft , & duae domus ejufdem Ordinis ita prope fufteutari , eo quod pa-
„ tria frudibus , 8c eleemofinis eft tenuis, commodé non poílent , vifum eft

„ vobis in dido heremitorio potius tanquam aptiori loco domum regularem
,. pnedidam eonftrui debere, cupitilque propterea vobis didam Ecclefiam

„ abfque tedo ut prefertur conftrudam domumque regularem ibi juxta di-

„ di Henrici voluntatem conftruendam cum illiusomnibus bonis, 8c juribus,

„ ac pofleíiionibus, qua; ad illam pertinent, íeu pertinere poffent ad didum ha-

4 ,
rernitorium Sandse ANNíE transferendi, ibique deeentem , 8c convenien-

,, tem domum regularem didi Ordinis loco didae in dido alio loco conílruente

^ eonftrui faciendi licentiam,Apoftolicaaudoritateconcedi
4
fuper quibus íuppli

„ cari feciftis humiliter vobis per fedem Apoftolieam de opportuno remédio mi-

„ fericorditer provideri, Nos igitur hujufmodi fupplicationibus inclinati audo-

^, ritate Domini Papas, cujus primariam curam gerimus, etiam de ejus fpecialí

„ mandato fuper hoc vivse voeis oráculo nobis fado, vobis ut loco didas

„domus i in loco ubi dida Ecclefia abfque tedo conílruda exiftit juxta didi
^Henrici defundi voluntatem conílruente domum regularem veftri Ordinis,

^,in loco ubi didum herernitorium. fub titulaíjandse ANNiE confiftit, de-»

j, centem , 8c convenientem eonftrui facere etiam ad eam , ac ad didum here-'

,, mitorium Sandse ANNiÊ didam Ecclefiam per didum Henricum con-

^ftrudam abfque tedo, ibique juxta ejus' voluntatem conftruendam domunt

„ regularem didi Ordinis cum omníbus illius bonis , Scjuribus, se poffeffioni-

„bus, qu£ ad illam pertinent, feu pertinere poílent transferendi licentiam,

,8c facultarem tenore prsefentium concedimus: Voíque poftmodum áqUaJ

.'', cumque obHgatione didae Ecclefia* abfque tedo conílruda liberos efle de->

„cernimus< Non obftantibus conftitutionibus , & ordinationibus Apoftolicis,

'$, ac tam Provi ncialibus, quam Synodalibus , didique Ordinis ftatutis , 8£

„ confuetudinibus etiam juramento, confirmatióne Apoftolica , vel quavis íir-

„mitate alia roboratis , cíeterisque contrariis quibuícumque; provifo tamen

5, quod didam primam Ecclefiam bono modo aptari » 8c ibi aliquas miffas

„quandoque fmgulis annis pro didi Henrici anima celebrare faeiatis : Datum
„Romae aoud Sandum Petrum fub íigillo officii peenitentiarias iii Kalenj

"„Decembris Pontificatús Domini Pauli papae iij Annoodavo^P* heferíi-

„ nus^; Jo: B. Lomellinuss Jul. Larcellusa Lo^co plumbi

'« wl

". I
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Numero 201.
DOCUMENTO XVllL

Breve do Papa Paulo V. a favor da Irmandade da Senhora SantaAN-
NA dafua Igreja de Colares

\
pajfado depois da revogação \ pelo

qual concede Indulgência plenária , e outros bens ejpiri-

tuaes in perpetuum.

j, "O Aulus Epifcopus Servus Servorum Dei. Univerfís Chrifti Fidelibus pre-

>, Jl fentes literas infpeduris íilutem , & Apoftolicam benedidionem. De
„ialute Gregis Dominici, curce noílrse meritis licet imparibus, Divina dií-

,,pofítione commilíi , íolicitis íludiis cogitaníes * fideles fingidos ad pia, 5c

,, meritória opera exercenda , ípiritualibus muneribus, Indulgemiis videh-
„ cet , ôípeccatorum remiílionibus iibenter innitamur, ut per eorumdem ope-
i,rum orationum íuorum abolita macula delidorum ad seternse Beatitudinis

„ gaiídia facilius pervenire mereantur* Cum itaque íicut accepimus , in Ec-
cleíia Monafterti Sandias ANNJi, de Colares Ulixbonenfis Dicecefis una pia,

'i,& devota utriufquefexus Chrifti tideHum Confraternitas fub invocationeèjuí-
i,dem Sandaz ANNJE ad Dai Omnipotentis laudem canonicè, rom tamen
„pro hominibus unius lpecialis artis, inftituta exiftat, omnes diledi filii

,,Confratres in bonisoperibusie fludeant exercere ; ut igitur ipfi, & pro tem-
„pore exiítentes dida: Corifraternitatis Confratres in hujuímodi bonorum
„operum exercitio confoveantur, ac magis ad ea in pofterum exercenda

^

„ nec non alifChriili fideles ad diclam Confraternitatem de cetero ingredien-
ijdam per smplius incitentur , didaque Eccleíia in debita venerationeha-
j,,beatur, & ab ipíis Chrifti .fidelibus congruis frequertetur honoribus , illi-

„ que eo libentes devotionis cauíâ confluant , quo ex hoc dono cceleftis gra-
lhe uberius conípexerint fe eíTe refeitos, de Omnipotentis Dei mifericor-
„dia, ac Beatorum Petri, &:Pauli Apoftolorum ejus audoritateconfifi

, cm-
„nibus, & íingulis utriuíque íexus Chrifti fidelibus verè peenitentibus

, &
,, confeííi:?, quididam Confraternitatem de esstero ingredientur, die primiil-
„lorum ingreílús fi farwftiffimunv Euchariftise Sacr?mentum fumpferint ; Ipíis-
„queac nunc, & pro temporeexiílentibus dids Confraternitatis Confratri-
„ bus

, & vere peenitentibus , & confeííis , ac Sacra Communione refedis, ÍI

„ id commodè fieri potuerit , alias faltem contritis in eorum mortis articulo
„ Nomen jESU corde , íi ore nequiverint , invocantibus; praeterea ipíis Con-
„fratribus, & verè peenitentibus, & confefiis , acfaeracommuniore refedis •

„ quididam Ecclefiam in feltivitate ejufdem Sandae ANNiEà primis vefpe-
„ ris ufquead occafum folis diei feftivitatis hujuímodi íingulis annis devote vi-
r,,fitaverint, & inibi pro Sandaí Matris Eccleíia; exaltatione , hserefum ex-
„tirpatione, & inter Chriftianos Principes facienda pace , ac Romani Pon-
,, tifícis íalute pias ad Deum preces funderint, Indulgentiam plenariam, &
„omnium peccatorum íuorum remiííionem Apoítolica audorítate te-
»,nore prasfentium concedimus , Sc elargimur. Nec non ipíis Ccnfratri-
1, bus, 8c veré peenitentibus, & confeííis fumpto eodem Sandiffimo Eucha-
>, riftiae Sacramento, qui Ecclefiam praedidam in Nativitatis , Purificationis
5, ac Annuntiationis , nec non AíTumptionis Beata: MARLE Vireinis fefti-
„ vitatibus viíitaverint, & inibi , ut fupra, oraverint, feptem annos, '& totidem
vquadragenas. Poftremò ipíis Coníratribus quoties Divinis Officiis in eadem
r, Eccleíia more confratrum celebrandis , aut congregationibus publicis vel
», fecretis pro quocumque opere pio exercendo interfuerint , vel ipfum Sandif-
>, íimum Éuchariílise Sacramentum dumadaliqueminfirmum defertur, aíTocia-
>

,
verint

, vel qui hoc facere impediti,campana2 ad id figno dato genibus fiexis íe-
?, mel orationem Dominicam , & falutationem Angelicam pro eodem infirmo
>, recitaverint

, aut pacem cum inimicis compofuerint, aut quinquies oratio-

nem,
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„nem, & totidem falutationem predictas proanimabusConíratrum didl^Con-
„ fraternitatw m Chriih chantate defunctorum recitaverint , aut demumaí-quem ad viam falutis reduxerint, & ignorantes Dei pnecepta , & quasad
,
ialutem íunt, docuermt, toties pro quolibet przmiOorum piorum operum„íexagmta dies de inmnctis poenis, aut alias quomodolibet debitis poení-

„ tentas rmfericorditer in Domino auclorita te, èc tenore prscfenti relaxa-"
„ mus

j przíentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Volumus âu-
,
tem quod ii dieta Confraternitas alicui Archiconfraternitati ag^regata

„iit,vel ínpoílerum aggregetur, feu quavisaliaratione proilliuslndul^en-
„tns confequendis, aut de illis participandis uniatur , aut ahàs quomSdo-
„ libet iníhtuatur

,
priores, &qu«vis alia: liter* prócer hujufmodi preientes

„nullatenus ei fufragentur , fed ex tunc proríúsnul!a: finteo jpfo
; queque H

„ Conrratnbus prajdidis ratione prxmiíTorum auctoritate aliqua alialAdul-
„ gentia perpetuo

,
vel ad certum nondumelapfum tempus duratura per nos

„ concefla fuent eaedem íimiliter literse nullius fut roboris, vel moraenti
„ Datum Romãs apud Sandtum Petrum anno Incarnationis Dominica: mileíi-„mo lexcentefimo decimo nono Kalendas Februarii Pontificatus noílri anno
„ íexto oíc.

Num. 213.
DOCUMENTO XIX.

Carta delRey D, João III
,
pela qualfaz mercê ao Convento de Santa AN-

NA de Colares de dous dias da agua da repartiça» em cadafemana
para regar ás arvores da Cerca.

DOm João por graça de Deos Rey-de Portugal , e dos Algarves , da quem;
eda lem mar em Africa Senhor de guiné , eda Conquifta , Navegação,

comercio de Etiópia
, Arábia , e da Índia &c. A quantos eíta minha carta vi-

rem. Faço faber, que por fazer efmola aos frades da Ordem de Nofía Senhora
do Carmo , me praz , e hey por bem que o pumar

,
que eítá de dentro da

Cerca do Oratório de Santa ANNA j queelles tem no termo da villa de Cola-
res , tenha \, e haja dous dias d'agua na íemana para regar , como antiga-
mente tinhaó por meu Alvará : e por eíte mando ao meu Almoxarife dos Paços
deCintra, e a quaefquer outros Oíficiaes, e peAbas , a queefta carta for mof-
trada, e ocontheudo delia pertencer , que lhe façaõ dar os ditos dous dias
d'agua na femana, como dito he, porque afltm o hey por bem. Pedro da Coita
afez em Almeirim aos 14 dias de Dezembro, anno do Nafcimento de noíTo
Senhor JESUChriílo de mil quinhentos quarenta , efeis. EIRey.

Num. 217.

DOCUMENTO XX
Alvará delRey D. Fãlppe III. pelo qual faz mercê ao Convento de Santa

ANNA de Colares de toda a agua, que vem daferra chamada Vi-
mal do Duque

,
para com ella regar a Cerca.

Íj* U EIRey faço faber aos que eíte Alvará virem que avendo refpeltoao

L» Prior, e mais Religioíos do Mofteiro de Santa ANNA da Ordem de
Nofla Senhora do Monte do Carmo, íituado na ferra de Cintra junto á vila de
Colares, me pedirem certa agua perdida, de que fe ninguém ferve , digo

de que fe ninguém aproveita
, que eftá entre o dito Moíleiro, e o dos Capu-

chos; pela grande neceífidade que tem de agoa , lobre que fizeraô algumas
llefpezas , para effeito de a acharem , fem a poderem defcobrir : e havendo ref-

peito á dita agua eftar perdida, íem fe aproveitar ninguém delia em Inverno,

nem
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nem em Veraõ , nemjiir a rio, nem pomar,nem fer obrigada a fazenda de parti-

cular algum , nem haver quem tenha nella direito , afíim por a terra onde naf-

ce , como toda a ferra por onde o dito Prior , e mais Religiofos a querem le-

var ao dito Mofteiro , fer de minha Coroa , e naõ receber por efla caufa minha
fazenda damno, nem prejuízo algum, nem outra peftoa particular, como
tudo conftou por enformaçaõ , que mandey tomar pelo Juiz de fora da dita

villa de Cintra. Heypor bem, e me praz por todos os ditos relpeitos, haven-

do-o também á muita neceffidade quão dito Prior, e Religioíos tem dâ agoa

para o dito Mofteiro ; como outro fy conftou pela dita enformaçaõ, de lhe

fazer mercê da dita agoa perdida para a poderem levar á fua cuftaaodito

Mofteiro, e a lograrem, e polTuirem daqui emdiante: e mando ás juftiças , e
peíloas , ás quaes o conhecimento difto pertencer

j
que ao dito Prior , e Re-

ligiofos naõ impidam levar a dita agoa ao dito Maíteiro , nem aillolhe po*

nhaõ duvida, nem embargo algum, por quanto lhe faço mercê , como dito

he j e cumpraõ , e guardem, e façaõ inteiramente cumprir, e guardar efte

Alvará, como nelle fe contém. O qual hey por bem que valha como carta , e

que naõ paíTe pela Chancellaria , fem embargo das Ordenaçoens em contrario,

Luiz de Lemos a fez em Lisboa a fetc de Outubro de féis centos', ecinco. Se-

baftiaõ Pereftrelo o fez efcrever.

Num. 218,
D O C U ME N TO XXL

Auto de poffe . que os Religiosos tomarão da agua daferra chamada Viraat

do Duque, a qual fe acha metida na Cerca.

SAibaÕ quantos efte inftromento de pofle virem, que no anno do Nafci*
mento de NoíTo Senhor JkSU Chtifto de mil , e féis centos * e cinco ap.-

nos , aos treze dias do mezde Dezembro do dito anno > no lugar do Vimal do
Duque junto aos Capuchinhos da íerra, termo defta villa de Colares , eftan-

do ahi Jorge Damiaõ Juiz Ordinário , e o Padre Frey Coime dos Santosv
Prior do Convento de Santa ANNA, e bem aíiim o Padre Frey Eftevaõ da
Purificação, e Frey Jorge Carraíco, todos Pregadores do dito Convento ,

;

logo pelo dito Prior , e Padres foy dito que elles queriaõ tomar a poffe da
agua contheuda na Provifaõ de fua Mageftade , de que lhe fazia mercê delia,

a qual aprefentaraõ, e pêra eflèito do qual andarão por onde a dita agoa ef-

tava na dita ferra, e tomarão na mao , e fizeraõ todas as ceremonias em di-

reito coftumadas: dizendo, que por virtude delia tomavao pofle , e fe en-
viftiaõ nella, e requererão a mim Tabaliaõ lhe paflaííe leu Inftromento, e
por elles atomarem mania , e pacificamente , e fem contradição de 'peííoa al-

guma , 3he„paffey o prefente que foraõ a tomar da dita pofle, teftemunhas»
Álvaro Luiz morador no lugar da bocadaMatta, termo defta villa de Cola-
res; Nuno Alves morador na Bempofta , termo dâ villa de Cintra

, que todos
aqui aílinaraÕ , e eu António Velho da Fonceca Tabaliam do publico, e ju-

dicial por ÈlRey noífo Senhor nefta villa de Colares
,

que efte Inftromen-
to de poffe eícrevi , e síkr.ey de meu publico final

,
que tal he. Sinal pu-

blico, pagou nada
, Jorge Damiaro. Fr. .Cofrne dos Santos , Frei Eftevaõ da

Purificação, Fr. Jorge Carraíco, Álvaro Luiz, Nuno Alves- íke.

.
i ii ilol

f

Num
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Num. 450»

DOCUMENTO XXIb
Ànto

, em que fe declarao todas as particularidades, que acontecerão na trás*
ladaçao dosojjos do Venerável Padre Fr. Eftevaí da Purificação,

AUto que fe fez íobre a trasladação do corpo, e hoífada do Venerável Pa-
dre frey Eítevao da Purificação frade profeífo

,
que foy da Ordem de

N. Senhora do Monte do Carmo » que viveo , e morreo no Moíteiro de SantaANNA da mefma Ordem
,
que eítá junto á villa de Colares , o qual fiz poí

mandado dos Juizes , e Vereadores da Camera da mefma villa 5 e a requerimetv-
to de António Trancozo Corrêa > nella morador, Padroeiro, e lníiituidor da
Capella de JESUS, que eítá no mefmo Convento*

Anno do Nafcimento de Noílo Senhor JESU Chrifto de mii , e íeis
centos

,
e vinte e três annos , aos catorze dias do mez de Outubro do dito

anno nefta villa de Colares dentro do Mofteiro de Santa ANNA da Ordem de
Nofia Senhora do Monte do Carmo cituado junto á mefma villa , fendo em
dia de Sabbado

, das quatro para as cinco horas da tarde, eítando a hi preíen-
tes , e juntos, chamados por íom de campa tangida pêra o effeito neíbe auto
declarado os muy Reverendos Padres Frey Hieronymo Coelho Prior ao pre»
lente no mefmo Moíteiro , e FreyFrancifco Chantel Subprior , Frey Jorge
de Aguiar Aprefentado , e Frey Luiz de Almeida , e Frey Luiz da Apreísn-
taçaõ

, e Frey Francifco da Purificação Sancriítaé , Frey Coimo de Oliveira^
e Frey Jorge de JESUS, e Frey Pedro Ferraz , Frey Paulo Soheiro , todos
Conventuaes no dito Moíteiro ; e aífim o Reverendo Padre Frey António Bap-
tiíta Conventual no Moíteiro de ^JoíTa Senhora do Monte do Carmo da Cida-
de de Lisboa , e hora eítante no dito Convento de Santa ANNA , e aífim tam-
bém o Padre Cura da Igreja Matriz deita villa de Colares, Bertholomeu de
Teive Beliago, e o Padre Gafpar de Soufa Coutinho Coadjutor, e o Pa-
dre Sebaftiao Alves, Cura que foy na dita Igreja , e o Padre João Serrão, Ti-
foureiro na dita Igreja: e também eítavaõ preíentes os Officiaes da Camera
da dita villa, a faber* os Juizes ordinários António Pedrozo, e JoaÕ Vicente
Meadas, e Vereadores SebaíHaÔ Lopes Machado, e António Martins , e Si"

maõ Rodrigues, e Jorge Francifco de Mariz, Tabaliaõem adita villa. Logo
perante todos, fendo em dia claro eílando eu Efcrivaõ prefen te com os Re-
verendos Padres Frey Hieronymo Coelho , e o Padre Frey António Baptifía
atras nomeados , com a decência devida abrirão a íepultura, donde foy enterra-
do , e depoíitado o corpo do Venerável Padre Frey Eítevao da Purificação*

da dita Ordem de Noíla Senhora do Monte do Carmo , e que no dito Moítei-
ro viveo , e morreo. A qual Íepultura eítá dentro da Capella do Nome de
JESU de que he padroeiro, einítituidor António Trancozo Corrêa morador nef-

ta dita villa, A qualfepultura eítava ferrada, e da maneira que fe fechou, quando
o corpo do dito Padre Frey Eftevaõ foy nella metido , e depoíitado. E depois
de aberta a dita íepultura os dous Reverendos Padres , perante mim Efcrivaõ^'

e os mais Padres atras declarados» e perante os ditos Juizes , e Vereadores, e
mais peíToas que fe acharão prefentes, que abaixo aííignaraõ. Defceraõ ao ear-*

neiro da dita íepultura, aonde eítá fechado hum caixão de pinho, que logo
foy aberto com hum efcopro; e tanto quefeabrio, por todos publicamente
foy viíto a oflada do dito Padre Fr, EftevaÓ da Purificação, donde os ditos dous
Padres com o acatamento devido ficando o dito caixão , tirando aditaoíTada

juntamente com acabeira, e aífim como a hiaó tirando , a hiaõ pondo, e mu-
dando em hum caixão de páo forrado por dentro , e por fora de cetim crame-

zim guarnecido com palTamane de prata ; o qual caixão fera de três palmos de
comprido , e hum de largo, e outro de alto ; e depois de pofta a dita oífada no
dito caixão guarnecido , foy pelos ditos Padres com veneração devida aconv

panha^

m
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panhado de todos os que eftavao prefentes, e da dita Camera áCapellamôt

do dito Mofteiro, e foy poílo fobre hum bofete, e por todos os que eftavao

prefentes , e pelos ditos Juizes , e Vereadores , e teitemunhas abaixo nomeadas

foy a dita offada aly viíta j e foy a todos moíírada pelo Reverendo Padre Prior

do dito Mofteiro , e depois que os Ofhciaes da dita Camera , e mais juftiças,

e pefloas que prezentes eftavao, aífim Ecclefiaíticas , como Seculares logo o

dito caixão foy pregado ao redor com íeis pregos , e depois de pregado foy

lacrado, e fellado com o fello do Concelho deita villa em íeis partes, ecom
mais dous íellos da mefma Ordem, que fkaõ na dianteira do dito caixaõ ,

eafíim fexado, ferrado, e lacrado ficou o dito caixão cramezim no dito Moí-

teiro, e fe meteo em huma caixa preta encourada de duas chaves, huma das

quaes ficou no dito Mofteiro em mao, e poder do dito Padre Prior , e a ou-

tra chave levou António Pedrozo Juiz mais velho aoprefente anno nefta dita

villa, e todos aíTim Ecclefiaiticos, como Seculares pedirão a mim Eícrivaõ fi-

zefle efte auto, o qual eu fiz por mo mandarem fazer os Juizes, e Vereado-

res. E tudo o fobredito paíTou ante mim , de que dou minha fee , porque tu-

do paflbu na verdade, eoaffinaraõ aqui todos atras declarados. E declaro que

a razão porque fe tez efta diligencia, foy emrefpeitoda Transladação, e

mudança
,

que íe ha de fiizer da dita oíTada á nova íepultura, que he

no Altar da mefma Capella de JSSUS , que á íua cufta , e por íua de-

voção mandou fazer o dito António Trancofo Corrêa
,
para aly eftar com a

decência devida ;
por quanto o lugar em que o dito corpo foy fepultado, por

fer razo com o xaõ , e ler húmido, fe lhe deu a nova fepultura no Altar da dita

Capella, como fica dito. E a hife badepôr, e trasladar Domingo , queíerao

vinte, e dous dias defte prefentemez de Outubro da dita hera. ti. quando a

dita fepultura íe abrio, naó fe achou nella corrupção nenhuma* antes hum chei-

ro íuavel, e digno de grande reverencia. E da terra da dita fepultura , e do mais

que no dito caixaõ fe achou, íe repartio pelo povo, que preíente eftava , e

pelos mefmos Padres, e o povoorecebeo com muita omildade, e confolaçaô. E
de tudo eu António Machado de Freitas Eícrivao da Camera defta dita villa

fiz efte auto, em que os íobreditos atraz declarados aíTinarao, com todos os

mais, que prefentes eftavao, que aílignaraõ aqui como teitemunhas. E decla-

ro eu Eícrivao , e dou minha fee, que na cabeira foraõ viftos os miollos , fem
nenhuma corrupção , nem máo cheiro ; antes alvos, e em partes com alguma
aparência de fangue. E as Relíquias

,
que o povo levou , lhe déraõ os ditos

Padres, pelo dito povo lhas pedirem para fua confolaçaô
,
pela muita devo-

ção, que tinhaõ ao dito Padre , e o tinhaó por fanto , ea íeis annos que o di-

to corpo foy fepultado na dita fepultura. Sobre dito o efcrevi. FreyHiero-

nymo Coelho Prior. 3 Frey Jorge de JESUS. já Frey Francifco da Purifi-

cação , SancriftaÕ. 3 Frey Pedro Ferraz, 3 Frey Cofmo de Oliveira, 3 Frey
Luiz da Aprefentaçaõ. 3 Frey Paulo Soeiro, ti Frey Hieronymo. t=í Frey
António Baptifta. 3 Bertolomeu de Teive, Cura de Collares. — Gaíparde
Soufa.3 Sebaftiaõ Alves.s Joaõ Serrão, 3 António Pedroío. 3 JoaÕ Vicen-

te Meadas, 3 Sebaftiaõ Lopes Machado.s António Martins,^ Simão Rodri-'

guês. 3 J<~>rge Franciíco de Maris. =1 JoaÕ Velho , e Arouche. 3 Lazaro Cor-
deiro. C2 Gafpar Machado de Barros.^) Domingos Leitaõ. 3 Domingos da
Coita Pantoja. è Roque da Coita Gavinho. 3 António Trancofo. 3 Francif-

co Carrafco. 3 " Frey Simaõ de Mendoça. tí Luiz Peftana de Brito 3 Antó-
nio Teixeira.3 E eu Eícrivao affino também António Machado de Freitas.

PAR-
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PARTE III.
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Num. 54+.
DOCUMENTO XXI1L

Breve do Papa Júlio II, pelo qnal prohibe o aforar-fe o moinho de Cor-
rojos a pej/oas poderofas y

e defezas [egundo a declaração
, quefez o

Santo CondeftaveL

'' X~\
I3e^'ls fiIiis Joanni de Sandia ANNA Provinciali Provinda: Porta-

i J_/gallias , 8c Gundifalvo Domíis Beatas MARÍiE Virginis de Monte
,Carmelo Ulixbonenfis , Ordinis ejuídem Sandse Prioribus

„ "T Ulius Papa.DilefíiFilii, falutein, & Apoítolicam Benedidionem. Nu-
>.J Per P r? parte veftra Nobis expofitum fuit , quòd poítquam Nidinus Al-
„vari Pereira Comes time in humanis agens Domum Beats MARINE de
„ Monte Carmelo Ordinis ejuídem Sanda: in Civitate Ulixbonenfi Províncias
„ PortugaSiíE de bonis íuis fundaverat, & inter alia bona pro fuílentatione
y, Fratrum inibi pro tempore exiftentium quasdam Molendina in confinibus
;, ejuídem viílas, ôt loco Almada nuncupato , Ulixbonenfis Dicecefis, intec
„íuos fines coníiftentia 1 ibera! iter donaverat, adjeda conditione

, quod Fra-
des didas Domus ipía Molendina in perpetuum tenerent , & poífiderent:
„nonnulli Priores ditite Domus ipía Molendina certis perfonis nobilibusCon"
„ventu didx Domus potentioribus contra prxfati Nidinifundatoris volun"
„tatem conceíTerunt

, & liberarunt , ex quo íuecedente tempore pro ipfo"
„ rum Molendinorum recuperatione Domus , Conventus , & Fratres praedi"
„di non módicas injurias, expenfas, & damna incurrerunt, Et in eadem ex~
„poíitione fubiunfto, quòd vos, in quorum poteftate dida Molendina ex-"
„iftunt, cupitis íimilibusalienationibus obviare, pro parte veftra Nobis fuit
„bumiliter fupplicatum, ut fuper his opportunè providere de benignitate
„ Apoítolica dignaremur. Nos hujufmodi íupplicationibus inclinati, quòd
,. deinceps vos, veftrique in dida Domo de Monte Carmelo fucceílorês Prio-
res, Generales Praslati , & Fratres, cujufcumque dignitatis , ílatus, gradus"
„ ordinis, vel conditionisexiftant, dida Molendina quibufvis perfonis quomo-
„dolibet vendere, alienare, feu concedere quovis quasíito colore poííint feu
„ debeant , fub maioris excommunicationis latas fententias peena

, quam' tam
„vendenes, feu alienantes, quàm conducentes, & recipientes

, eo ipfo abf-
„ que alia declaratione incurrant , Sc à qua ab alio

,
quàm Romano Pontífice

„praeterquamin mortis articulo conftituti , &tunc prxvia íatisfadione
, ab-

solvi non pofíint
, audoritate Apoítolica , tenore pradentium perpetuo fta-

„tuimus, & Ordinamus; nec non quamcumque alienationem , locationem
„& condudionem de didis Molendinis, feu aliquo eorum quomodolibet
;,
hadenus fadam , Sc forlan faciendam pro tempore nullam , & invalidam

„nulliufque roboris, vel momenti, acirritum, & inane, fi fecus, fuper his„áquoqusm, quavls audoritate feienter, vel ignoranter contigerit attenta-
.„ ri

,
decernimus. Datum Romae 8 Odobris MDVII. anno quarto

Tom. II. Iii PARi



4j4 C/irónica dos Carmelitas

PARTE IV.

Auto de

Num. 579.

DOCUMENTO XXIK
r
t , <7&« Religião tomou da terra , <^í Pe^ra Affonjo , í/#<i

<&rtfí, parafefazer nella a Ermida àt Nojja Senhora das

Relíquias,

EM nome de Deos Amen. Saibaõ quantos eíte CompromiíTofeitoa prazer

de partes virem, que no anno do Naícimento de Noílo Senhor JESUS
Chrifto de mil, e quatro centos noventa e leis annos ao primeiro dia do

mez de Fevereiro do dito anno em o Mofteiro de Nofla Senhora Santa MARIA
das Relíquias, termo da villa da Vidigueira, empreíençademim Tabelliaô

ao diante nomeado, e das teftemunhas ,
que ao diante vaõ eícritas

, parecerão

áhi partes, convém a iaber, Pedro Aftonío Alfayate, lavrador, eíua mulher

Margarida Fernandes, moradores no termo da dita villa de huma parte, eda

outra parte pareceo ahi o Reverendo Padre Frey Rodrigo de Beja, Bacharel

em Theologia , e Provincial em eftes Reynoa de Portugal , e o Padre Frey

Joaõ Gallego, Sancriftaõdo Mofteiro do Carmo de Lisboa , e logo pelo dito

Pedro Affoníò, e pela dita fua mulher foy dito, edifleraõ, que era verdade»

que a terra, emque íe fez o dito Mofteiro de Santa MARIA das Relíquias, era

própria delles ditos Pedro Affoníb, e fua mulher , e que por bem da munta gen-

te , que hora novamente vinha á romagem da dita Senhora, lhe faziaó mun-

to nojo no paÕ que tinha íemeado na terra, quehi tinha cada anno j equeef-

guardando elles primeiramente o ferviqo de Deos, e da dita Senhora , elles

partes diíTerao que vinhaõ, evierao a tal concerto, por evitarem demandas,

que fe íobre ello poderiao recreícer, que elles Pedro Aftonío, e a dita lua mulher

lhes aprazia, como defeito aprove de darem , como defeito logo deraó, á dita

Senhora, e fr?des do dito Moíteiro, para a dita caía a terra, em que o dito Moftei-

ro eftá edificado, e mais da porta do alpendre da Igreja do dito Mofteiro vinte,

efete varas de medir de terra contra Lisboa , e mais contra a Vidigueira quin-

ze varas de medir ; e mais da azinheira, onde chegao as caías , contra a ferra

vinte , e duas varas , e meya j e mais da outra , contra onde naíce o Sol , doze

varas, emeya íegundo já eftá valladado ; a qual terra de aílentamento de Moí-

teiro, caías, e Igreja, e aííim ho que eftá de arredor, como dito he, lheda-

vaõ deite dia para todo fempre ao dito Mofteiro , e frades ; com tal condição,

que elles ditos frades , e os que depois delles vierem , que no dito Mof-

teiro eftiverem , lhe digaõ em cada hum anno para fempre três MilTas rezadas

com fens Refponfcs, e convém a laber; huma pelas oitavas; do Natal, e ou-

tra pelas Oitavas da Paícoa florida , e a outra pelas oitavas de Pentecofte
* por

iuas almas: e que quando as houverem de dizer , e fendo elles fallecidos, que

o requeira 6 aos frades hum de íeus herdeiros; e nao havendo a hi herdeiros,

que as digao em talguiza, que as ditas Miflas íejaõ fempre ditas pelosdi-

tos tempos: e o dito Provincial, e Frey João diíTerao, queellespor íi , em
nome do dito Mofteiro, e frades tomavaõ , e lhe prazia de tomara dita terra,

como dito he, com o dito aílentamento de Mofteiro , e que obrigavaõ os bens,

e rendas do dito Mofteiro a dizer as ditas MiíTas pela guiza que dito he cada

anno; e que privilégios que contra efto alleguem, que lhe nao valhaó, fenaô

que íempre lhe façáõ dizer as ditas Miflas : eodito Pedro Aftonío, eíua mu-

lher , fe obrigarão para íempre a ter j e manter os ditos frades, e Moíteiro

em pofle do dito aílentamento de Mofteiro, e terra ,
pela guiza que dito he,

íob obrigação de todos feusbers , moveis, e de raiz, que para ello obrigarão,

e em tèftemunho dello todos outorgarão , e mandarão dello aífan fer feito eí-

te
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te Iníírumento de compromifib, que foy feito, e outorgado dia, mez e
anno logo iobredito , teítimunhas Braz Luiz , Cavalleiro da Caía delRey Noí-
lo Senhor

, e Contador de lua fazenda , ejoaõ Affbníò Etcudeiro da Senhora
infanta Dona Beatriz, e Joaõ Martins, ejoaõ Soudo moradores da dita villa
eeu Luiz Rodrigues Tabelliaõ em a dita villa por EIRey Noffo Senhor, que
eftoeícrevi, eaqui meu pubrico final fiz, que talhe.

Num.ibid. $79.
DOCUMENTO XXP.

Atito de poffe, que fe deo ao Prelado mayor da Provinda da terra, que Ro-
drigo Affonfo Perdigueiro dera para o Convento de Noffa

Senhora das Relíquias.

SAibaô os que efte eftromento com otheor de outro eftromento, como
theor em elle de huma cedola dado em pubrica forma por mandado , e au-

thoridade de Juítiça virem , que no anno do Nafcimento de Noffo Senhor
JESU Chrifto de mil, e quatro centos , e noventa e féis nnnos , ao derra-
deiro dia do mez de Fevereiro do dito anno , em o termo da Vidigueira a Santa
MARIA das Reliquias, eítando a hi Braz Luiz Cavalleiro da CafadelRey
Noílo Senhor, e Contador de fua cafaparante eile , e em prefença de my Ta-
belliaõ ao diante nomeado , e das teílemunhas

,
que ao diante íaõ eferi tas, pa-

receo a hi o Reverendo Padre Frey Rodrigo de Beia , e diííe ao dito Braz Luiz/
que em poder de my Tabelliaõ era hum eítromento com o theor de huma cedo-
la ,

que Rodrigo Aííbnío Perdigueiro ; que Deoshaja, fizera, ern que lhe lei-

xara ao dito Moíleiro huma terra que eftava acerca do dito Mofteiro, que lhe
pedia , que lhe mandafle dar o treslado em pubrica forma : e affim pareceo a

hi Affonfo Martins Perdigueiro, lavrador, e morador no termo de Beja, teí-

tamenteiro do dito Rodrigo Affonfo , e também requereo ao dito Braz Luiz,

oue lhe mandaíTe dar o treslado do eítromento , por quanto o dito Rodrigo
Affonfo deixara a dita terra com certas condiçoens ao dito Mofteiro; a qual

cedola, e eftromento, logo por my foy levada , prefenteelle Braz Luiz, do
qual o theor he eíte que fe aodÍ3ntefegue~ S.ftbaõ os que efte eftromento

com o theor de huma cedola dada em pubrica forma por mandado , e au-

thoridadede Juftiça virem, que no anno do Nafcimento de NoíTo SenhorJESU
Chrifto de mil, e quatro centos e roventa e cinco annos, aos três dias do mez
de Outubro do dito anno em a villa da Vidigueira dentro nas cafas da morada de

João Grego Efcudeiro , e Juiz Ordinário em adita villa, eítando a hi o dito

Juiz, parante elle em prefença de my Tabelliaõ ao diante nomeado, edas
teftemunfias , que ao diante faõ eferitas, pareceo a hi Affonfo Martins Per-

digueiro , lavrador, e morador no termo de Beja, e sprefentou ao dito Juiz

eíta cedola, que fe ao diante íeguezr: Saibaõ os que efta cedola, e codecillo

virem, que no anno do Nafcimento de N. Senhor JESU Chrifto de mil , e qua-

tro centos , e noventa , e cinco annos , aos vinte e quatro dias do mez de Se-

tembro do dito anno em as cafas de morada de Rodrigo Aííbnío Perdigueiro

do termo de Beja, o dito Rodrigo AíFonfo jazendo em huma cama doente, e
fraco do corpo, e faõ da vontade, com todo feu íizo comprido, e entender

aífim , e como lho Deos que o creou , e fez, deo , diífe qu2 elle temendo a

Deos , e o dia do Juizo , e porque naõ fabia o que Deos delle quereria fazer,

e ignorando o dia , e hora da fua morte, fazia, como defeito fez , fua cedola, e

manda: e porque era em lugar onde fe naõ podia aver Tabelliaõ, rogou, e reque-

reo a mim Diogo Dias feu iobrinho quelha efcrevefferr: Primeiramente diííe

que elle mandava deitar o feu corpo dentro na Igreja de Santa Margarida da

Vidigueira; que leixava para cova, o que hejufto, ecoítume de fepor ella

dar ; e mando que ao dia de meu enterramento me digaõ huma MifTa Officia-

Tom, II, Iii * da
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da , e outra rezada com beíporas , e Matinas , e Ladainhas : e cora o corpo i

Igreja mando que me levem hum íacco de trigo, e dezreis de falhas ; e man-
do que me ofTertem ao meimo enterramento fegundo o coítume: e mando que
me digaõ hum Oitavario ofíertado fegundo o coítume : e que acs nove dias

me digaõ outra Milla Officiada , e outra callada, com lua orlerta de paõ coíi-

do, e dous picheis de vinho , e huma gallinha
; e mando que aomez me di-

gaõ outras duas MhTas , e aflim ofíertadas , como aos nove dias : epelamef-
ma maneira ie faça aos íeis mezes : e ao anno outra Milla Officiada , e outra

rezada , e hum carneiro , e hum íacco de trigos Mando que me digaõ hum
trintario cerrado , e dous abertos : e que os paguem fegundo coítume : man-
do que me dem a Santa MARIA das Relíquias dez alqueires de trigo, queella
queira íer vogada por minha alma: e mando mais que a terra que dada tenho
á dita cafa de Noíia Senhora , a outorgo deita maneira , convém a faber : co-

mo vay o Bacello té o caminho da Vera Cruz: e que os fazedores da dita ca-

la larrem a dita terra tè o dito caminho , com vinha , e nao doutra maneira:
em tanto, que o dito chaõ , e terra íeja de meus filhos, em quanto vinha naõ
pozerem, nem poííaõ ferrar-fe, naõ poendo vinha: e aíiim le entenda tè o
caminho : e iíto lhe leixo que me digaõ na dita caía duas MiíTascada armo a
NoíTa Senhora; convém a faber, huma da Conceição de Noífa Senhora, ea
outra da Aílumpçaõ: e mando ao rneu Teítamenteiro , e herdeiros, que fa-

çaõ tirar deito hum eítromento , eorequeiraõ: e deixo mais a pobres da Vidi-

gueira dez alqueires de paõ cofido em dez Sabbados ; cada Sabbado hum al-

queire da Sextageíima athePafcoa; e para comprimento da defpezademeus
legados tome meu Teítamenteiro a terça de todos meus bens moveis , e de
raiz,- e fe meus herdeiros quizeremicomprir o contheudo em eíta cedola, en-
tão le naõ tercem meus bens

t
efe de terçar fe houverem , oqueremanecerde

minha terça, compridos os legados, fique aos meus herdeiros : e rogo a meu
irmão AfTonio Martins

,
que íeja meu Teítamenteiro ; e fua mulher Catharina

Fernandes minha offertadeira; e deixo a ambos de dous por feu a fam j e traba-

lho mil reis; e porque eu confio tanto no dito meu irmão, queel'eagazalha-
rá mens filhos, como eu meímo oieixo por tutor delles, que elle escaze, e
ampare, como eu fendo vivo , faria: e requeiro ás Juítiças, que naõ tennaõ
dever com meus filhos, nem feus bens; porque eu lhes leixo pay, e os naõ
hey por orphãos , ficando em poder do dito meu Irmão ; e lhe encarrego mi-
nha mulher com os ditos filhos: e vivendo' ella , e naõ fe caiando/ com o
creyo queella fará, meu irmão lhe naõ tire os filhos de íeu poder: e porque
eíta he a minha uJtima, e mais derradeira vontade , eu mando

, que valha ef-

ta cedola , e hey por revogadas todas as que feito tenho, e as hey por nenhu-
mas : e porque a minha derradeira vontade he eíta, tomo por teítemunhas
de todo o contheudo nella,<que dem dellofeeás Juítiças, e quando neceíla-
rio for ; convém a laber, Jr^õ da Coutada morador na Vidigueira, e Fernão
Gago vifinho do dito , Rodrigo Aflonfo , e Alvoro da Guarda , morador em
termo de Portel, e Luiz Sardinheiro filho de JoaÕ Efteves Sardinheiro, e
Marfim Gago filho do dito FernaÕ Gago~ E por quanto em cima difle naõ
refalvando ie minha mulher fofíe viva, que Catharina Eítevens foíTe ofTerta-
deira . agora o tiro, e refervo, que íe minha mulher viva for, queofeja: e
dos rml reis acima eferitos, fejaõ para ella os quatro centos reis: elo^oos
fobrediíos afíinaraõ aqui, e o dito Rodrigo Aífonfo primeiramente, a qual
cedola era cerrada, e per Rodrigo A fTonfo , e teítemunhas affinada , íegundo
íe nella parecia, e aííim apreíentada como dito , logo por elle AfTonio Mar-
tins foy requerido, que aleite, e pubiicaíTe ao dito Juiz; a qual lhe por mim
fov lida, epubricada: e afTim lida, e pubricada como dito he, logo por elle
AfTonio Martins foy requerido ao dito Juiz, quelhemandaíTedar hum eítro-
mento em pubrica forma com o theor da dita cedola para a ellecompriro
que o dito defunto deixou, por elle aíTim ferfeu Teítamenteiro: e viíío pe-
lo ^dito Juiz o dizer, e pedir do dito Aflotílío Martins, mandou a mim Tabel-

liaõ

\
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J iaõ , que lho déíle em pubrica forma, teílemunhas que prefentes eraõ ao pedir
do dito eítromento, Martim Arionío Perdigueiro, e Domingos fclítevens do
Vaile, e Bento Rodrigues, moradores na dita villa, e eu Luiz Rodiigues,
Tabelliaõ em a dita villa por EIRey Noílo Senhor

,
que eito eícrevi , eaqui

meu publico final fiz, que talhe.- Eaprefentadoaffim o dito eítromento, e
cédula ao dito Braz Luiz, como dito he, o dito Fr. Rodrigo de Beja Provincial
requereo ao dito Braz Luiz, que por virtude de hum Alvará deliiey noífo Se-
nhor

,
que o dito Braz Luiz tinha, em que mandava que o meteílede poíle de

todo o que ao dito Moíteiro pertencia , e aííim por bem da dita cedola o
mandaíle meter de poíle da dita terra; por quanto elle, e os-frades fe obr i ^a-
vaõ a dizer as MiiTas fegundo na dita cedola he contheudo, e que com iodo
lhe mandaíle dar hum eítromento, e aílim o dito Affònío Martins pedioaf-
fim com theor de todo outro eítromento , eo dito Braz Luiz lho mandou dar:
e mandou a mim Tabelliaõ que foíte logo meter de poíle ao dito Fr. Rodrigo
Provincial da dita terra, iegundo as clauíulas da dita cedola: e logo eu Ta-
belliaõ em comprimento do mandado do dito Braz Luiz fuy meter em poífe
da dita terra ao dito Fr. Rodrigo; teílemunhas Álvaro Pires, Prior da dita
villa, e Joaõ Vaz, e João Soudo, o moço, e outros : e eu Luiz Rodrigues
Tabelliaõ em a dita villa por ElReynoffo Senhor, que eílo^eícrevi, eaqui
meu publico final fiz * que tal he.

Num. $79.

DOCUMENTO XXFI.

jfiulo da poffe , que por virtude de hum Alvará delRey Dom Manoel &

Provincial defta Província tomou da Ermida de Nofja Senhora das

Relíquias, e dos hens
, que lhe pertenciae.

Aibaõ os que eíía eítromento de poíle com hum treslado de hum Alvará
delRey noífo Senhor , e por elle aííinado , fegundo fe nelle parecia , dado

em publica forma por mandado, eauthoridade de Juítiça virem, quenoanno
do Nafcimento de Noífo Senhor JESUS Chrifto de mil e quatro centos, e no-
venta e féis annos, ao primeiro dia do mez de Fevereiro do dito anno em o ter-

mo da villa da Vidigueira ao Moíteiro de Noífa Senhora Santa MARIA das Re-
líquias, eítando a hi Braz Luiz, Cavalleiro da cafa do dito Senhor Rey , e
Contador iííb mefmo de fua cafa do dito Senhor Rey, parante elle, e em
preíença de mim Tabelliaõ ao diante nomeado, e das teílimunhas, que ao
diante faõ eferitas, pareceo ahi o Padre Fr. Rodrigo, digo o Reverendo Pa-
dre Fr. Rodrigo de Beia , Bacharel em Theologia, e Provincial em eftes Rey-
nos de Portugal, e diíTe ao dito Braz Luiz, que lhe pedia, e requeria, que
por virtude de hum Alvará do dito Senhor Rey, e aíTim por humComnro-
miíTò, que Pedro AfFonfo Alfayate lavrador, e lua mulher Margarida Fer-
nandes fizeraõ da terra, em que o dito Moíteiro eítava , e a derredor delle fe-

gundo era contheudo no dito Compromifío , e iílo mefmo por humaCedula,v

que Rodrigo AfFonfo fizera, de que lhe leixara outra terra acerca do dito
Moíteiro, que lhe pedia, que o meteííem em poífe, e os frades de todo : e
logo o di>o Braz Luiz moílrou o dito Alvará, do qual o theor he eíte , que fe ao
diante fegsie. ( feouc-fe aqui o Alvará , ejue vay copiado na Hi/toria a num, fy6 ; &
acabak continua efie Auto dizendo ) e aílim aprefent^do, e moítrado o dito Alva-

rá ,
lopó o dito Brás Luiz em comprimento delle tomou o dito Frey Rodriíro

pela rrão. e o meteo dentro na Igreja do dito Moíteiro , e o meteo de poífe

do dito Moíteiro, e diífe que elle o metia de poífe do dito Moíteiro , depare-

<3es ,
e pedra , telhas , páos . e terra

; p aílim da terra derredor , como dentro,

o qual Fr. Rodrigo logo diífe que tomava poííe, e a tomou com campa tan-

gida, e ferrou as portasfobrefi, ediíTe que tomava poffe de tudo o que per-

ten>

S
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tencia ao ditoMofteiro, e o dito Braz Luiz difie, queMe tudo lhe dava a dita

pofie, e mandou a mim Tabelliaõ
,
que logo foíle meter de poíle da terra do

dito Rodrigo Arfonio ; o qual logo fuy meter de poíTe íegundoasclaufulas

da carta do dito Pedro Afíònlo,e fua mulher, e da cédula do dito Rodrigo Arfon-

ío, e de tudo © dito Fr. Pedro, digo Fr. Rodrigo, pedío eíte eítromento de poíTe

com o theor do dito Alvará , e o dito Braz Luizlho mandou dar ; teítemunhas,

Affonfo Pires Prior da dita villa, digo Álvaro Pires Prior da dita viJlada Vi-

digueira , e Pedro Lourenço Efcudeiro , e Nuno Gonçalves , eRuy Fernan-

des, e JoaÕ Vaz, moradores na dita villa, e outros: e eu Luiz Rodrigues

Tabelliaõ em a dita villa da Vidigueira por EIRey noiio Senhor, que eíte

eítromento eícrevi , e aqui meu pubrico final fiz
,
que tal he.

Num. 619.

DOCUMENTO XXVll.

Licença , quê o Provincial defia Provinda deo para/e celebrar a Efíritu-

ra da inftituiçao da Capella de Brites Nunes na Igreja das Relíquias.

Rey Manoel Tavares Doutor em a Sagrada Theologia Provincial da Or-

dem de NoiTa Senhora do Carmo da Regular obíervancia neíra Província

de Portugal, &c. fendo certo do Padre Priol
, e Padres do noíl o Convento de

Noíla Senhora das Reliquias da dita villa, como a muito virtuofa irmãa noíTa

Brites Nunes, dona viuva, tem muito amor, e devaçaÕ á fobredita cafa de
NoíTa Senbora das Reliquias, e íaz munias caridades aos Padres do dito Con-
vento, naõ parando niíto fua devaçaõ infpirada

, e movida pela dita Senhora
NoíTa das Reliquias ,

quer, e ordena hora fazer na dita cafa, e Convento
huma fepultura na Capella de JESUS com obrigação de MiiTa quotidiana

rezada, do que o Padre Priol, e Padres do dito Convento tem mais noticia,

e fegundo delles eífomos enformados, lhe tem aceitado a dita fepultura com as

obrigaçoens, que a dita Brites Nunes apontou, a qual fepultura nós havemos
por bem aceitada, e nós em nome da Província, e do dito noíTo Convento a

aceitamos, e damos noílo poder, e authoridade ao Padre Priol do dito Con-
vento da tal aceitação, elhe pedimos muito , e mandamos que tenhaõ fempre
muita conta com a íatisfaçaõ da virtude da dita Brites Nunes, em fé da qual

mandámos paíFar a preiente neíte nolTb Convento do Carmo de Beja, a vinte

e fete de Janeiro de féis centos, e oito , e a firmamos de noíTo final, efello

manual do noíTo officio. Ffey Manoel Tavares Provincial.

Num. 643.

DOCUMENTO XXVUI.

Jijfento ,
quê fejez no livro do Tombo do Convento da Vidigueira , referin-

do-fe hum prodígio de NoJJa Senhora.

A Aos 30 do mez de Agoílo de 1751, fendo Vigário Prior Frey Luiz Pan-.

toja, os moradores deita villa tinhaõ determinado fazerem fefta a NoíTa
Senhora no dia 31 do meihio rr.ez : e tendo já armado o throno com quarenta
velas em grandes caítiçaes, e muitos ramalhetes defde a fexta feira de tarde,'

íticcedeo haver noticia certa
,

que tinha falecido hum filho do Senhor D.
Nuno, genro do Senhor Marquez de Nifa. E como ferviíTem na Republica al-

guns dos feus criados , impedirão os feítejos a Nofla Senhora, eomefmofoy
impedilos, que no Sabbado 30 do mez cahirem as velas todas da eminência
do throno, vindo parar ao meyo do Coro debaixo; e depois cahirem os
caítiçaes, fem quebrar huma fó vela , nem caítiçal algum, E tendo-feifto

por
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por prodígio, tomou-íe a pôr a cera, e em quanto fenaõreíolveo afazera
feita a Senhora, á viita de innumeravel gente, cahiaõS as véU de iorte
que fe períuadiraõ que era milagre : ecomo íe fízeíTe a dita feita , nao cahiô
mais coufa alguma, como fe vio por todo o Domingo, em que eíteve o San-
tiiTimo expoíto. Jíto o certifico, e juro in verbo Sacsràotis , dia, eanno utfu-
pra : O Padre Fr. Luiz Pantoja, Vigário Prior.

Numero 667.

DOCUMENTO XXIX.

Carta delRey D. Manoel, pela qual livra de pagarfiza , decima, e porta-

gem os noffos três Conventos, de Lisboa, Moura, e Vidigueira.

DOm Manoel por graça de Deos Rey de Portugal , e dos Algarves, da
quem, e da lem mar em Africa Senhor de Guiné, edaConquiíta , &c.

A quantos eíia noffa Carta virem fazemos faber
,
que querendo nós fazer gra-

ça , e mercê por efmola aos frades dos Mofteiros da Ordem de Noíla Senhora
do Carmo, que ha em noffos Reinos , a nós praz, que daqui em diante fejaÕ
efcuíados ás pagar fiza, dizima , nem portagem das beftas, e madeiras , e
outras couíss

,
que comprarem, e venderem, e trouxerem de quaeíquer lu-

gares, que íeiaõ para feus mantimentos, e repairamento dos ditos Mofteiros.
E porém mandamos ?. quaefquer noílos Contadores , Almoxarifes, Recebe-
dores , Gfficiaes, e peffoas, a que o conhecimento deito pertencer, eefta noí-
la carta for moílrada , ou o treslado delia em publica formador authoridade
de juítiça, que daqui emdiante naõ conftranjaõ os ditos frades , e Convento
dos ditos Mofteiros da Ordem do Carmo, nem mandem conftranger que pa-
guem a dita fiza , decima , nem portagem das ditas beftas , e coufas íobreditas,

que aflim comprarem , e houverem mifter, como dito he : lómente o faraó fa-

ber aos noffos Officiaes, onde as taes compras forem, para o aflentarem em
os noílos livros. E qualquer noffo ofricial * ou peffoa que lhe contra iffo for, e
o aífim nom comprir, que encorra na pena dos noffos encoutos de féis mil
foldos, que queremos, que para nós paguem por cada humavez, que lhes

contra eito em todo, ou em parte delle forem: os quaes mandamos ao noffo
Almoxarife da Comarca, onde eito for, que os recade para nós daquelles, que
nelles encorrerem ; e o EfcrivaÓ do feu offício , que os aflente fobreelleem
receita para verem a boa recadaçao, fob pena de os pagarem ambos das fuás ca-

fas. Dada em a noffa villa de Setuvel j aos onze dias de Mavo. Francifco de
Matosa fez anno do Nafcimento de Noffo Senhor JESU Chriíto de mil , e
quatro centos, e noventa e feisannos: eefteíe entenda íómente para as cafas

do Carmo da Cidade de Lisboa, e Moíteiro de Moura , ede Santa MARIA
das Reliquias. REY.

Num; 668.
DOCUMENTO XXX.

Carta drlRey D. Manoel, pela qualfez mercê ao Convento dá Vidigueira,

que podefle poffuir todos os bens de raiz
,
que os Fieis lhe deixaffem ate

a quantia, que declara.

DOm Manoel por graça de Deos Rey de Portugal , e dos Algarves da
quem, e dalém mar em Africa , Príncipe de Caítella , e deLeaõ, ede

Aragão, e de Cefilia... &c. Senhor de Gninè. A quantos eíta noffa carta vi-

rem , fazemos faber , que os frades da Ordem do Carmo
, que ora eítao « e

moraó na Caía de Noffa Senhora das Reliquias, que he a íituada a par da Vi-
digueira , nos inviarsõ dizer

, que a dita caía das Reliquias he muito pobre,

« caía

m
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ecala nova, que nom tinha outra nenhuma coufa, fomente as eímoias
,
que

lhe davao os Fieis Chriítuos
;
por quanto era caía de muita virtude, e devo-

ção
,
por fe acreUentar, e íe nom deminuir, por íe a dita devoção nao per-

der , nos pedirem por mercê, que nos aproúveile de lhe darmos íicença para

poderem poíluir alguns bens de raiz
,
que algum devoto , ou devota da dita

caía lhos ieixaííe , ou quizefíedar , aííim depaó , como de vinho , e eito para

feu íoportamento ; e nós bendo o que nos elles fopricantes dizer , e pedir en-

viarem i viíto hum praíme com ho palie da Rainha Dona Leonor minha Se-

nhora irmãa
,
que ora ern noila ablencia tem o regimento , e governança deites

noílbs Reynos, e Senhorios, havemos por bem, e nos praz darmos licença,

como defeito damos aos ditos frades da Ordem do Carmo, que ora eítaó na

dita caía de Noíla Senhora da^ Relíquias , e aos que pelo tempo em èiia eiti-

versm, e a Deos íervirem ,
para que poli aõ haver , e receber para a dita cala,

e em nome delia quaeíquer bens de raiz per qualquer titulo, que ieja , ou por
doação, ou por via de teitarnento , ou por titulo de compra, e efio fomente
até tanta fomma de bens, os quaes pofíaõ render, erendaõcontia de quatro,

ou cinco mil reis em cada hum anno, para ajuda do íoportamento dos ditos

frades, que emella eíliverem,aquem adita ioma,e renda forem dados, ou Ieixa-

dos por qualquer titulo que ieja ,a dita caía,e frades delia pofíaõ ter, haver ,pofíuit
para íempre leni briga,nem embargo que lhes fobre elles ieja poíto, ou feito, íem
embargo da Ordenação, ou qualquer outra defeza em contrario ; o que lhes

fazemos, e outorgamos por eímola com tal condição, eentendimento, que
fe os bens de raiz que á dita caía , e frades forem dados , ou leixados j ou poc
outro qualquer titulo por ella adquridos até a dita fomadebens, contia de
quatro, ou cinco mil íeis de renda íómente por cada hum anno, forem tribu-

tários a nós, ou a foro obrigados, que paíTem á dita cafa , e frades delia com
o tal tributo, ou foro para íempre, aíTim que a caia, e frades delia pagariaõ

O foro, e tributo a nós, ou ao fenhor , que de noíla maõ a terra , ou terras

houver fem deminuiçaõ alguma. E para eito bir a boa arrecadação, os ditos

frades faraó regiílar ella noíla carta no livro dos próprios do dito Almoxarifa-
do: e bem alTim faraó eícrever os bens, que por virtude deita noíla licença

houverem, para íe a todo o tempo íaber íe tomarão mais daquelles, para que
lhe damos efta licença j e bem aílim fe os ditos bens nos forem obrigados a
algum foro , ou tributo , o pagarem direitamente, como dito he. Porem man-
damos a todalas noíías juíliças , e quaefquer outros officiaes noíToj-, a quem
eito pertencer, que fobre eílo lhe nom ponhaõ duvida alguma , elhes dei-

xem lograr, e pofíuir os ditos bens, como dito he, porque sffim he nolTa

mercê; e em teitemunho deílo lhe mandamos pafíar eíta noíla carta dada em
a noíla Cidade de Lisboa aos íeis dias ,do mez de Julho. EIRey, e Príncipe

o mandou pelos Doutores Fernam Rodrigues , AdavaÕíde Coimbra , e do feu

Confelho, e Gonçalo de Azevedo, ambos feus Dezembargadores do Paço.

Francifco Dias a fez anno do Nafcimento de Noílo Senhor JESU Chriílode

3408 annos, &c.

Num. 669.

DOCUMENTO XXXI
Carta delRey D, Manoel

,
pela qual deo licença ao Convento da Vidigueira

para comprar huma herdade ,
que rendejje hum moyo de trigo.

Ora Manoel porf graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algsrves, da
quem, e da lem , mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquiíta,

r,avegaç3Q, e comercio, da Ethiopia, Arábia, Perfia , e da Índia , &c. A quan-
tos eíla noíTa carta virem, fazemos íaber

, que a nós praz dar lugar, e licen-

ça por fazer mercê , e eímola ao Moíteiro de Noíla Senhora das Relíquias,

ue o Prior , e frades do dito Molteiro poílaõ comprar , e comprarem iem
em
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embargo da noíla Ordenação, huma herdade,: que renda hum moyo de tri-

go para iupommento da dita caía* £ por íegurança dello mandamos paliar

cila por nós afunada, e íellada do noílo fello pendente. Dada em Lisboa aos

dozj dias de Dezembro. JoaÕ Paes a fez, anno do Naíeimento de Noílo Se*

nnor J&bU Chriíto de mil, e quatro centos, e noventa e nove annos. ElRey
4

D O
Num. 670.

C U M E N T O XXXIL

Alvará. delRey Filippe 11. de Gafttlla, pelo qual nos manda dar os mantimentos
$

ainda que nao efiejad almotaçados

ElJElRey faço íaber a vós Juizes, Vereadores, Almótaceis, eaquáefquer

outros miniítros, ê Ohiciaes de juítiya dá Vilía da Vidigueira a que

eite Ai vara for moftrado, que Eu hey por bem, e me praz por moinviar.

pedir por lua petição o Provincial da Ordem, de NoiTa Senhora do Carmo dei-

te Reyno de Portugal ,
que quando por parte do Prior Religiofos do Mofteiro

da dita Ordem, que eftá na ditavilla, le pedir nos açougues j e praças delia

carne, pefeado , e todas as mais coufas 4
que forem neceilarias para íuftenta-

çaó dos Religiofos, e familiares do dito Mofteiro, lhe deis, efaçaes dar corri

toda a brevidade tudo o de que tiverem neceíftdade, de maneira que naõ te-

nhaõ razaõ de feaggravar: e quando a dita carne, pefeado ,
e mais manti-

mentos naõ eftiverem ainda almotaçados pêra íe poder vender ao tempo que

por parte do dito Mofteiro for pedido, mando a qualquer pefloaque desdi-

tos mantimentos tiver cargo, quê logo para o! dito Mofteiro dê tudo o que

lhe delies for pedido j e houverem miíter
,
pofto que ainda naõeftejaalmo-

taçado, deixando hum penhor pêra depois pagarem pelo preço que lhe for

pofto 5 e oafi o comprindo aíTim qualquer almotace, carniceiro* ;oú ou

trapeflba a que pedirem a carne, pefeado, ou outra coufa ,
encorrerlõ cada

hum empena de dez cruzados, ametade pêra os cativos, ea outra ametade

pêra quem aeufaf , e mando ao Corregedor da Comarca da Cidade de Évora,

auf aWravando íe os ditos Prior, e Religiofos de lhe naõ darem os ditos

mantimentos, lhos façaõ logo dar
4
e com effeito fazer execução pela dita pena

naspolíoas que nella encorrerem j e todos cumprao , e guardem, e ração cum-

prir e guardar efte AlVara como íe líelle contém ; porque por fazer mercê

por efmola aos Religiofos do dito. Mofteiro o heyaííimpor bem, e efte me

praz que valha, e tenha força, e vigor, pofto que o efteitodelle haja'de

mirar mais de hum anno, iem embargo da Ordenação-em contrarier Franciíco

de Paços o feZ em Lisboa a nóVè de Outubro de M, Q< LXXXXVI JoaÕ dst

Cofta ò fez elerever. Rey.

ÚOCUMENTO XXill

Mercê âo 11 Conde da Vidigueira D. Francifcú da Gama, para que ogado do

Convento daqueíla vtlla podefe paflar nas cabeças: e juntamente o

Termo da aceitação daCamerà,

EU o Conde Almirante &c. mando aos Juizes, e Procurador do'Confdho-

dá minha viUa da Vidigueira ,
que leixem andar , e pafcer o gado de

:

Nol-

fa Senhora das Relíquias nas cabeças, termo deftavilla » fero por iffo lerem

acoimados, nem lheMer levada pena, como por poft;jra heconftituido,e por-

que a fv houve por bem , afiney efte na minha quinta de Palhaes. Pelippe

ítebeilo o fez a três dias de Janeiro de mil e quinhentos e.trintaíe nove ,
e

iíto fe entenderá quoamdo nora for coimeiro aos bois:01 Ho Coíiae Aimej-
,

Tom. ÍI.
«*k raa-
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rante^ Aos quatorze dias defte mez de Janeiro de mil , e quinhentos , e trin-
ta e nove annos em efta villa da Vidigueira em o Coníelho delia

,
por parte

dos Padres de NoíTa Senhora das Relíquias foy prefentado efte Alvará do
fenhor Conde Almirante noílo fenhor a Lançarote Rodrigues

, Juiz ordiná-
rio em a dita villa , e a Lourenço Rodrigues , e Pedro Dias , Eítevam Gar-
raíco, Vreadores em ameíma villa, Juizes Vreadores o viraó, e me difíeram
que íe compriíle em todo fegundo lhe bem aíy era mandado. E eu Gaipar
Fernandes Lfcrivaõ da Camera pelo dito fenhor em efta villa o efcrevi.

Num. 673.
DOCUMENTO XXXIV.

Confirmação âo 111 Conde da Vidigueira D. Vafco da Gama
, para que

em virtude do Ahar* de/eupay, o gado do Convento daqnella villa
podeffe pa/tar nas cabeças : e juntamente o letmo da aceitação

da Camera.

DP™ Vaí
"

co da Gama Almeirante
,
digo Conde da Vidigueira Almeirante

das índias
, &c. hey por bem , e me praz de confirmar ho alvará a trásdo Conde Almeirante meu fenhor queeftá em gloria , e por eíle hey por bemque hos Padres de Noíla Senhora das Relíquias poílaõ trazer os íeus carnei?^nos Ohvaes das cabeças defta villa da Vidigueira, todo o tempo em que naóhouver novidade, fem lhe ferem emcoimados , nem feiro nenhum de?aeu"fa°do

;
e por efte mando aos juizes defta minha villa da Vidigueira, que agorafao e ao diante forem, que efte guardem

, e façao inteiramente com prir eguardar como fe nelle contém: efe alguma pelica lhes acoimar os ditos c»neiros, nao fendo tempo de novidade, pague quinhentos reis , ametade tSraquem o accufar, a outra ametade para os cativos ; ecomprioafy, ealrakfaçaes. Affonfo Soares da Fonceca o fez na Vidigueira ho deVradeiro de Unllro de mil e quinhentos, e fetenta annos : faríleà termo de notificação deítabaixo- Ho Conde Almeirante- Foy eíle Alvará prefentado em Camera o
Ch£*^ °n

n
r
eZ d

|
Pev

,

erek°. de mil
'

e quinhentos, e fetenta
a™

nos aJoão Rebeiro Gafpar Rebello, ,uizeS em efta* villa , e os Vreadores IvWMartins, Jofeph Luiz, eBalthazar Rodrigues procurador do CWe ho fendolhe noteficado, e verdadeiro fer , mandarão que íecomprifle, Gafpar Redngues Ekrivao o efcrevi, fica regiftado no livro da Gema»I defta villa.

Num. 677,
DOCUMENTO XXXV.

Provtfao do mefmo Conde Almirante D. Vafco da Gama, pela qual mandacom pena pecuniária aos Vereadores da Camera
,
queguardem o Prt-vthgw concedido ao gado da Vidigueira p*ra pajiayem nos Ima-

resj* nomeados: a qual provifao foy pel mefmo fenhor man-
dada intimar aos Vereadores, como confia do Term»

do EfcrivaÕ.

T\ Om Vafco da Gama Conde da Vidigueira Almeirante das índias &c &
^drJTrrixume

-

os Padr
-
es de Noíra sq^ ffiSS^s!Jhes traziao hos léus carneiros ,ao curral do termo defta minha vi la a!Vidigueira tendo elles Proviíàõ dalçada para os ditos Smeíoa poderempaftar no dito termo' defta minha villa da Vidigueira e ^Z aK?jeupay queeftá em gloria, do que fao wS^fe^B^Wifâ

círovízao quetem d'alçada; mando, que toda a péla qUeMSJ
RO cur-
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curral naõ fazendo damno algum, pague quinhentos reis, ametade para oscativos,e a outra para quem o acu lar : e mando ao Efcrivaó da Camera, que no-
tifique eaa aos juizes, e Vereadores deita dita . minha vilJa , paraoueacum-
praô e guardem inteiramente, como íe nella contem, feita na Vidigueira
a dezafeis dias do mez de Janeiro , Manoel Paçanha a fez , de mil , e quinhen-
tos e fetenta e fete=í Ho Conde Almeirante* Aos trinta e hum dias do mezde Janeiro de mil

,
e quinhentos , e fetenta , e lete annos , nefta villa da Vi-digueira no paço do Confelho delia, eítando em Camera Manoel Rodrigues

ejoao de Borba
, Juizes ordinários, e Jorge Pereira , e EftevaÕ Lopes Verea-

dores e Luiz Lopes procurador doConíelho, todos em efta villa
, peloíe-

rihor Conde AlmeirantenoiTo Senhor, lhe notifiquey eu ChnftovaÕ EftevesLourenço, Lfcnvaô da Camera pelo dito Senhor em dita villa, a provifaõ
atraz do dito Senhor

,
e aly toda de verbo averbo , aos ditos Juizes Vereadores,

procurador, aíTim, e da maneira, que fe nella contém, e por tudo paliar naverdade fiz a preíente no dito dia, mez, e anno afima dito , e aíliney de meu
final razo, e coflumado- ChriítovaÕ.Efteves Lourenço. S!

*

Num. 678.

DOCUMENTO XXXVL
Confirmação de D. Francifco da Gama 1K Conde da Vidigueira,

HEy por bem confirmar [eíte Alvará do Conde meu íenhor
, que Deosterru

em quanto eu houver por bem naõ mandar o contrario, e com declara,
çaó

,
que leraõ obrigados a pagar todos os damnos como forem eftimados- em

Lisboa o primeiro de Março de mil , e féis centos, e quatros André Garcia de
Alfaro a fezsllOConde Almeirante.

'

Confirmação de D. Fafco Luiz da Gama V. Conde da Vidigueira , eh
Marquez de Nifa*

HEy por bem confirmar efte Alvará do Conde meu fenhor, queDeosterm
em quanto o houver por bem, e naõ mandar o contrario, com declaração'

que leraõ obrigados a pagar todos os damnos conforme forem eílimados; em
Lisboa vinte e íeis defetembrode íeis centos, e trinta e íeis. Manoel Pedro-
ioatez^ O conde Almeirante,

Tom. II; Kkk $ ££*
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DECLARAÇOBNS
necejfarias.

Num. io.

M pontual obfervancia da difpofiçaôdo primeiro Capitulo Provincial

da nofla Província Portugueza/fempre neíle Real Convento de Lisboa

— íe cantou MiíTa Solemne de Santo Apolinário Kifpo, e Maríyr no leu

dia, que he o de a} de Julho, com afiiílencia da Communidadeà Hora de Terça;

porque, como Miíla de : Anniveríario, inílituida em acçaó de graqas pela fe-

licidade do dito Capitulo, e juntamente em memoria da liberal doação, que o

Santo Condeftavel na mefma occafiaõ nos fez deite dito Convento
,
quizeraõ

os noflos Mayores , que a tal MifíafoíTe naquellediaa Conventual. E porque

poderá occorrer ( como aconteceo neíle anno de 1750 ) a Vigilia do Apoílolo

Santiago no mefmo dia , he precifo faber-fe
,
que em tal cafo a MiíTa da Vigilia

íe deve cantar depois de Prima
s
eade Santo Apolinário á Hora de Terça, com

a folemnidade, com que os noílos Predeceflores a praticarão no dilatado efpaço

de 3*6. annos, que tantos fe contaõ deíde ode 1423 , no qual íe fez aquelle

afíeuco em Definítorio.

Num. 23

F Aliamos aqui do Fideliffimo Rey D. Joaô V, que ainda vivia, quando efte

fegundo Tomo da nofla Chronica fe imprimio. O aviío que nos fez para

ulármos dos noflos Ritos, conformandonos com os noííbsuíos antigos, aílegu.

lados na quellas Leys ( dasquaes fizemos memoria no num. 17 ) coníla do li*

vro da Província, que ferve neíle anno de 17J0, a folhas 7^; e o ailento que en-

tão fe fez por ordem do DeSnitorío , aíllm como também a confirmação do mef-

mo Defiaitorio fe achaô por extenfo no fim da noíla Dijferta^ao.

Num 608.

DEpois de eícrito, eimpreíloo prefente Volume, fazendo-fe diligencia

para fe íaber o eílado, em que íe achavaó os bens do Venerável Padre An-
dré Coutinho , diílribuidos na villa da Vidigueira, coníla que tiverao deícami-

nho , e que íe naõ executou em tudo a vontade daquelle Santo Varaô. Por fua

morte houve huma grande perda no património que ellepoítuira na vida ,mas
íempre confervamos intadtas, e illezas as preciofidades ,

que nos entregou

em defempenho da fua gratidão com a Santiííima Senhora das Relíquias : e

iiinda que os ditos bens, por íerem caducos, naõ tiveraó permanência; fempre
o dito Padre fe fa?, merecedor de hum univerfal applaufo; porque a vontade
para a diítribuiçao de tantas obras pias , foy íua ; e as falências do feu cabedal

procederão das inconílancias do tempo, e contingências da fortuna. Outras de-

claracoens pertencentes á mefma Hiftoria, naõ fe achaõ efcritas neíle lugar ,

porque o tem mais próprio no Prologo da meíma Hiíloria , e na Diffsrtaçe»

Apologética., que por caufadoíeu heróico afTumpto, e da fua inevitável dirTa-

faõ . offerecemos em voluma diftinto.

FI M.
'IN-
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DAS COUSAS NOTA VEIS.
numero mojlra o paragrafo.

A
AChilles Eílaço donde era natu-

ral
, $66.

Aãas de Fr. Valério Ximenes
de Embun para o Convento de Cola
res , 231. Do Reverendiííimo Vil-

lalobos. Ibid.

Z>, Affonfo V, Rey de Portugual , noíTo

Protedtor , -jj. íolicita difpenfa para

cafar cora íua prima, 91. 92. Nomea
íeu Miniítro do Expediente a D. Fr.

Joaõ Manoel, 102. eíeu Capellaõ
mór, 103. Meílre que teve , 482.
Quando faleceo , 1 09.

J>. Affonfo. filho dElRey D. Joaõ I,

aonde eílá fepultado
, 48.

D. Affonfo Marquez de Valença $ Se-
nhor de Colares , 1 5-3.

D. Affonfo Conde de Barcellos, quanto
eílimou a D. Fr. Joaõ Manoel

, 98«
Doutor Fr. affonfo de Alfama Freíidente

do primeiro Capitulo Provincial
, 5.

Eleito Provincial , 5". Pratica feita

. Adfratres ,11. Lançou o Santo Efca-

pulario á Rainha D. Filippa , jo.
Quando, e aonde nafceo , 6f. lua
grande fciencia , Ibidem. Eleito Vi-
gário Geral, 66. Tempo que gover-
nou , 67. DiredordSIRey D. joaõli
ibid. Onras, que efcreveo, eimpri-
mio,68. Suamorte, 69. Eícritores

,

que fallao delle. ibid.

Affonfo Efteves Perdigão. Que doaçaÕ
lhe fez o Santo Condeftavel

, 55-6.

Fr. Ajfonfo Leitaõ. Vide Fr. Affonlo de
Alfama.

Affonfo Perdigueiro. Que doação nos fez
na Vidigueira

, f 79.
Aforamento do Eftreito do lugar da
Amora, 519. O do moinho de Cor-
royos,542. Manda El Rey D. Manoel,
que fe naõ afore mais , '546.

Agua benta de Santo Alberto, que fe
reparte na Vidigueira , 644. As da
repartição do Convento de Colares,
213. A da cerca do mefmo, Conven-
to 214. f

Fr. Ayres da Sylva , eleito Definidor ,

7. Prior do Convento de Moura.
Ibid. Suamorte, 70.

Alagamar etymologia de Galamares ;

M7-,
,

Akonchel, Os fenhores de Alconchel
donde procedem , 1 25.

D. Aleixo de Menez.es Arcebifpo de Bra-,

ga , quanto eftimou ao noílo V. Fr.
Eftevaõ da Purificação 456.

Alfayates, monte da Vidigueira
j

568.'

Nelle appareceo N. Senhora. Ibid.
Alqmmin

, antigo nome da rua dos ou-
rives da prata

, 504.
Alvará dElRey D. Aflbnío V. anoflb

favor
, yj. Del Rey D. Manoel para

poíTuirmos a Ermida de N. Senhora
das Relíquias, 576. De D. Vafcoda
Gama a favor da confervaçaõ do ga-
do , 677. Do Arcebifpo de Lisboa
fobre os noflos peditórios ; 247, Del-
Rey D. Manoel fobre o moinho de
Corroyos, 546.

D. Fr. Álvaro Bifpo de Silves , 60. Em
que Convento profelTou, 61. Quan-
do foy eleito , 62. Efcritores que
delle fallaõ. Ibid. o que delle efcre-
veo Fr. Diogo Coria , 62. Sua gran^
de liberalidade , 64.

Fr. Álvaro de Ffiorva. Eleito Prior do
Convento de Lisboa, »15. Sua rara
economia

, 464.
Amaro Fernandes Corregedor

, que de^
marcou a Serra de Cintra , 236. Con-
ta i que deu a EIRey D. Joaõ III.

C Padre André Coutinho noíío bemfeitor,

583. Concorreo para oculto de N;
Senhora, 5-90. Aonde jaz fepultado,
e que epitáfio tem ,601. Generofida.

de
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de , com que dotou a íua Capella da

Conceiçaõ,6o2.Que motivo teve pa.

ra lhe augmentar as rendas , 605. Seu \

Teftamento. Ibid. Quando faleaeo ,

609. Seu corpo incorrupto ,61o. Pro-

dígio
,
que nelle obrou Notla Senho-

ra, das Relíquias , 625, e íeg. Seu

agradecimento , 629 , e íeg. Reli-

cário precioío ,
que nos deu , 646.

rfiidré Lopes Pinto, aonde jaz íepulta-

do , e que epitáfio tem 657.

Fr. Angelo Pereira Bifpo de Martyria ,

quanto eftimou ao V.Fr. Eftevao da

Purificsçaó, 273.
Santa AJS/Na Orago do noíTo Convento

de Colares , 1 45. Vide Convento de

de Santa Anna.
Doutor Fr. Amai da Madre de Deos. Sua

morte, 133.

Antífona Stella cceli canta-fe depois de
Pi ima, 17.

Fr. Antcnio di Almeida
,
quando pregou

na Vidigueira, 56 u Quando faleceo.

ibid.

Fr. António Bamifta. Prior do Conven-
to de Colares , 227.

Vi. Fr. António das Chagas t donde era na-

tural , $66.
'Padre António Colaço da Companhia de

Jefus, donde era natural 566.

V. António de Deos , donde era natural
,

566.
António Dias favorecido do V. Padre

Fr. Eftevao da Purificação
, 429.

'Jbf. Fr. António do Efpirito Santo Provin-

cial , que foy defta Província, 221.

O P. Avtonio Gemes fez huma experiên-

cia no corpo do V. Fr. Eítevaõ da
Purificação, 443.

Fr, António Homem , diícipulo do meí-
mo V. Padre

,
315*.

Fr. António da Luz. , também íeu diíci-

pulo, 315-.

Antoni» de Mello de Cafiro Vice-Rey da

índia , aonde jaz íepultado , 199.
António Rodrigues Cotei pay do V. Padre

Pr. Eftevao da Purificação, 263.

O que lhe fuecedeo a refpeito de

iiuma fiança , 264. Caridade com
hum pobre 26 j.

António Rodrigues da Rocha , aonde foy
íepultado , 203.

António Trancoso Corria , aonde eftá

íepultado, 206. Maufoléo , que man-
dou fabricar para o Venerável Padre
Fr. Eftevao 471.

S, Apolinário^ Memoria , que delle fe

fez no primeiro Capitulo Provin-

cial, 10. ]

Appançaõ da milagrofa Imagem de N.

Senhora das Relíquias , 568. A do

V. Frey Eftevao a hum eferavo

Mouro já convertido 447.
AppellaçaÕ para Tribunaes feculares

nos he prohibida 498.
Armas , de que ulou o iiifpo D.Fr. joaõ

Manoel ,115.
Affento

,
que fe fez fobre hirem os fi-

lhos defta Província eftudar ás Uni-

verfidades
, 9.

Atalaya. Vide Condes da Atalaya.

Athem. NoCollegio de Moíla Senhara

de Athem , foy Lente de Prima o
Padre Meftre Frey JoaÕ Sobrinho,

47Ó.
Az.eite multiplicado por virtude de Fr.

Gonçalo , 691.

B
DOm Fr. Bahhafar Limpo , Biípo do

Porto, 241. Alvará, que confe-

guio para o Convento de Colares,

242. Vay a efta ViJla , eaque fim,

Bartholometi da Fcnftca Figueiróa , aonde
jaz íepultado , e que epitáfio tem ,

614.
Fr. Bartkolomcu de Moraes

, quando fa-

leceo ,5-51.

Reverendijjimo Bautifta Mwtttano , eleito

Geral da Ordem , 539
Benção da Mefa. Quando tiveraõ prin«

. cipio os veríos ,
que íe dizem no dia,

e oitavado de Natal ,491.
Boca da Mata, Vide Sefmatia.

Bulia do Papa Eugénio IV. em que
nos mitigou a Regra, 25. AdeSix-
to IV. contra a perpetuidade do go-

verno, 132. A Bulia Maré magnttm*

Ibid.

Braços abertos depois da elevação do
Cálix, S7.

Braz. Annes contendeo íobre o noíTo

moinho, 514. Como foy julgada a
caufa, 51 j.

Fr. Braz, Camel»
;
quando faleceo , 80/

Braz. Corrêa , aonde jaz íepultado , e
que epitáfio tem.

Breve do Papa Paulo III. fobre a mu-
dança do noíTo Convento de Santa

Anna



Das coujas notáveis.
Arma de Colai es , 1 8 8. Do Pa pa Ju
lio 11. para íe naõ aforar o moinho
de Covroyos

, 544.
Bievtano , pelo qual rezava a Rainha
Dona Filippa

, 49. O que publicou
oB. Fr. Joaõ Soreth , 155-, Admit-
tido entre nós, 159. O de que ufa-
va a Província , 1 37. Quando co-
meçou o ufo do Breviário Romano
em Portugal, 141, Ode Sarisburi,
lbid. Os antigos da Província , 142.

D. Brites Infanta , favoreceo a Braz An-
nes, jri6. O que a favor dellecon-
teguio dos noílos Prelados, lbid.
Por íua intervenção nos foy dada a
Ermida de Noíla Senhora das Relí-
quias, 575-.

D. Brita mulher do Infante D. Fernan-
do teve o domínio de Colares, 154.
Mercê

,
que fez ao Padre Fr. Joaõ

Namorado , 173. e ao noíTo Con-
vento de Santa Anna , 174. 517.

Brites Nunes , onde eftá íepultada, e
leu epitáfio , 617. Suas virtudes e

merecimentos ,618. Sua Capella,

620, eíeg.

Britei faz. , aonde jaz íepultada , eque
epitáfio tem , 204.

D. Brim de Vilhena Condefla da Vidi-
gueira y 560. Imagem milagrofa ,que
deu. 1'oid, Quanto amava ao Vene-
rável Fr. Jofeph de Santo Ambrofio,

7*3-

C
CAbo da Soca. Sua fertilidade

,

191.

Caetano de Mello eCafiro , Vice-Rey da
índia, onde jaz íepultado, 199.

Cálix. Seu provimento antes da MiíTa,

17. Hum precioíb do Convento da
Vidigueira, 65$,

Camera da V tila de Colares contendeo
com o nofib Convento de Santa An-
na, 241.

Camila
, que o Venerável Fr. Eílevaõ

deu de efmola a hum pobre
, 561.

a que lavou de outro pobre, 362.
As d e que ufava

, 3 89.
Candelabro, que íe conferva nomeyo

. do noíTo Coro , 1 7.

Capella, , em que o Venerável Fr. Eííe-

vaó foy fepultado , 448, De S. Vi-
cente Martyr na Bafilica de Santa
Maria

, 59. De Noffa Senhora do
-

447
Pranto deite Convento de Lisboa 2
quem foy dada , 112. A do Padre
André Coutinho na Vidigueira , 600;
A dos Morenos no meímo Convento,'
660. Defcrevem-íe as da noíla Igreja
de Colares, 195, eíeg* Ada Con-
ceição na cella do Venerável Fr. Ef-
tevaõ

, 208. Deícrevem-fe as do nof-
fo Convento da Vidigueira , 5-92,
efeg.

Capellmho, Quando , e por quem foy in-
ftituida a Irmandade doCapellinho,
33-

Cap;tu/$ Provincial. O primeiro dei-
ta Província , 1 , e feg. O fe-
gundo da Província

, 75. O tercei-»

ceiro, 78. Outros em vários tem-
pos

, 458. 485. 49J. 501. 506. ji 1.W 535-
Candade extremofa do noíío Venerá-

vel Fr. Fftevaõ, 3^8, e feg. A de
outro Religioíb noiío 71 , e 72. A
do Venerável Fr. Jofeph de Santo
Ambrofio

, 725.
Ca? idade. Tratamento dos noííbs No-
viços , e Irmãos , 80.

Carmelitas, deílinados Coadjutores dos
Apoítolos , 1. Feita da Divijaõ da
Apo\iolos,à%. qual rezávamos, lbid.

Caru. A dElRey D. João III. fobre a
demarcação da Serra de Cintra , 236.
A do Conde de Barcellos , em que
louva a D. Fr, Joaõ Manoel , 100.

Varias do Venerável Padre Fr. Eíle-

vaõ da Purificação defde o num. 276*
até 411..

Cafal da Torre , chamado também de
Miguel Joannes, Quem nos fez del-

le doação, 103. 176. 180. $37. Pri-

meiro aííento do Convento de Co-
lares, 155*.

Cafos raros, O de hurp Ermitão, 318. O
que íuecedeoa Tríílao Barbofa

, 327.
O que aconteceo ao Venerável Fr.

Eítev&õ
, 399«

Ctfttllo. O da Villa de Colares Vide
Compa.O da Villa da Vidigueirajõfí

D. Catharina de Ataide favorecida de
Noíla Senhora das Relíquias, 631.

Com quem foy caiada , e que def-

cendencia teve, 636.
Cella do Venerável Fr. Eílevaõ. Suas

alfayas , 388.

Cera, Que prodígio fuecedeo com •*?

do Throno da noíla Igreja da Vidi-

gueira, 642, efeg..

Cerca
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Cerca. Defcreve-fe a do noífo Conven-

to de Colares , a 1 5 , e íeg. A do
noilb Convento da Vidigueira, 664,
e feg.

Cerimonial. O primeiro, de que uíou ef-

ta noffa Província , que deícaminho

teve, 158. Quem traduzio onoflo
em Portuguez

, 556.
Ceremonias

, queufamos na MuTa, 17.

A que applaudio EIRey U.Joaõ í.

54-
China. Qual foy o primeiro Sacerdo-

te
, que íe ordenou neíte fiítado ?

601.

D. Cbrijtomõ d* Gama Marryr de Zeila
,

donde era natural ? $66.
Rever endtffimo Fr. Chnjtovaõ ftd artignono»

Recone ao Papa por occaliaõ de
difcordias » 12/1. Quanto era atten-

dido , ijz. Prefidio no Capitulo

Geral
, 485.

D. Br., Chrijtovao Mon z. Biípo de Reo-
na. Sagrou a noíla Igreja de Colares,

20J. Eleito Prior do Carmo de Lií-

boa, 541.
ClaujíroaO antigo do Convento de Lif-

boa, quando fe fez, 1 13. Deícrevem-

fe os do Convento de Colares , 206.

efeg. O do Convento da Vidiguei-

ra, 65:6.

Colares Vilia famofa. Sua defcrípçaõ,

146. Sua etymologia , 149, Funda-

ção do íeu C ílello , ifo. Quem lhe

deu foral
'

f ifi , e íeg. Suas Ar-

mas, 154. Sua Parochia, 15*1. Os
Senhores defta Villa , 13:3. Mercês

feitas aos íeus moradores , 15-4.

Colir. Nome doCaftello de Colares p

149. Sua fundação, 150.

Commtmoracao folemne. Feílividade de»

dicada a Nofla Senhora, 1.

Compa. Condeíía deCompa edificou o
Caftello de Colares , 149.

Condes de ji'a faya. Sua alta afcendencia,

Hf, efeg.

Condeflúvel, Vide B. D. Nuno Alva-

res Pereira.

Confraria dos Irmãos do Santiífímo Sa-

cramento de Colares, contendeo com
os noííos Religiofos , 249 , e íeg.

Sua deciíaõ , 2£4.
CnçregaçaÕ em Rtíçecttla , em que anno
foy celebrada

, 497.
fr. Cpnflárltím Pereira Fundador do Con-
vento de Colares , 160, e feg. Elei-

ção , quedeHe fe fez, 161. Seíma-

ria para â fua nova fundação , 1 64*

Primeira Ermida
t que alli fundou ,

167. Quando faleceo, 153. 169.

Gonjtitttifoens da Ordem traduzidas em-
Portuguez, $"36. Prohibem aos Re-

ligiofos o recurío para Tribunaeá
feculares, 499.

Contenda. A que tivemos eom Duarte
Brandão fobre o moinho de Cor-
royos

,
5-42. A que teve a Camera

de Colares com o noflo Convento ,

241. A que teve a Comunidade com
hum Parocho , 248. A que teve com
a Confraria do Santiflicio Sacramen-
to, 249. fobre o acompanhamento
da ProcilTaÕ do Corpo de Deos , 2yo,
e íeg. A que tivemos com outro Pa-
rocho , 2jTf. Outra com Joaõ da
Rocha fobre o moinho da Amora,
520.

Convento. Os que tinha a Província,

quando fe celebrou o primeiro Ca-
pitulo, 2. O de Lisboa defde quan-
do íe chamou Real

j 77. O de San-
ta Anna de Colares ,114 144, e feg*

Quem fundou o de JESUS de Setu-
val

, 124. O dos Religiofos Capu-
chos da Vidigueira, 562. O noffo
da Vidigueira, quem lhe lançou oss

primeiros fundamentos
, f% 1. Como

foy fundado , e aonde , 580 , e íeg.

Sua defcripçaõ, fg 1 , e feg. íuasiíen-

çoens, 667 , e leg.Cafade eítudos,

680.

CoaverfaS de hum Mouro por virtude
do Venerável Padre Frey Eftevaõ ,

445" i
e íeg. A de hum Turco poí

interceflaõ do Venerável Fr, Joíeph
de Santo Ambrofio ,73?.

Coroa de efpinhos do Senhor. Quando te-

ve principio a fua feílividade neíla
Província, foo.

Fr\Cofme dos Santos Prior do Convento
de Colares ,217.

Coteis. Trabalhos, que efta Família pa-
deceo na Villa de Moura

, 347.
Cruz.es. Como as venerava o Venerável

Fr. Eftevaó , 408 , e íeg. Repreher*
deo a huns Religiofos , que benzen-
do-fe naõ faziaõ bem as Cruzes ,

409.
Cfijíodía magnifica do Convento da Vi-

digueira
i 65$.

Decreta



Das coujas notáveis.

D
DEcretoi O donoílo Bifpo Provin-

cial fobre a aceitação de hum
novo Breviário , 1 36. 143. O que fe
publicou na Província iobre o recur-

lo para os lugares, 497. Outro con-
tra os que recorreflern aos Juízos fe-
culares , 498. Outro contra os que
revelaílem os iegredos da Religião,

5*7-
Definidores

, que foraõ eleitos no pri-

meiro Capitulo Provincial, 7.

Defuntos. O que le obíerva no modo de

445>
Dtvifao dos Apofhlos. Fefiividade

, da-
.qual antigamente rezávamos, 1'.

Doaçaõ da Capella de Noíla Senhora
do Pranto a Gil Ayres Moniz 1 1 2, A
que nos fizeraõ Sebaftiaõ Vaz' e fua
mulher

, de huma feímaria , 16a •

e íeg. T »

Doentes. Como eraõ tratados do Ven '

Padre Fr. Eítevaõ
, 36S.

Dom, foy conferido ao Meílre de Aviz
fendo illegitimo

, e naõ tendo titu.
lo

, 37. A que o concedeo EIRev
D. JoaõIII, 124.

Jl

Doming s Leitão. Que prodígio lhe fuc-
cedeo por virtude do Venerável Pa-
dre Fr. Eítevaó, 444.

os fepultar, 17, e nas prociflbens. . Dormitórios. De"fcrevem'íe os do noflW
Ibid. Caridade, que «om elles teve Convento de Santa Anna , 212. Oso Venerável Padre Fr. Eftevaõ, 383

Demónio. Como perfeguio , e deixou li-

vre a caía de Triítaõ Batbofa, 317,
eíeg.

Dejpenjdro, Nome, que teve por an-

tonomaíiahum Religioío noflb,7ij
Dinheiro. Quanto o aborrecia o virtuo-

fo Fr. Gonçalo
, 705,

D. Diniz. , 1 nfante de Portugal
,
prezo

em Caftella
, 40. Mal aceito do Meí-

tre de Aviz. Ibidem.

Fr. Diniz. Botelho , auando faleceo,

D, Diniz, de Afilio de Ca/Iro Bifpo de

do Convento da Vidigueira
, 662

D. Duarte Rey de Portugal honrou
ao Doutor Fr. Affonfo de Alfama ,
6. bua morte

, 76. Que tempo rey*
nou, 77.

r J
/

Duarte BrandaS contendeo com o Con-
vento de Lisboa fobre o moinho da
Corroyos, 5-42.

Duarte de Negreiros Botelho, aonde jaz
lepultado

, e que epitáfio tem , 6j8.

E
Leyria

,
e Regedor confeguio a C Amo Elias noíTo Patriarca. Em que

poile doCaltello de Colares
_, 152. \J dia aconteceo o feu maravilhofo

Nelle edificou hum Palacio.Ibid.con
ieguio o padroado da Capella mór
do noíTo Convento de Santa Anna

j

196. Seu epitáfio , 197.
Fr. Diogo de Colarts, eleito Provincial,

187
Ir. Diogo Gil. Definidor da Província ,

7. Segundo Prior do Carmo de Lif-

boa. ibid. Que tempo exercitou ef-

rapto, 1.

Embaixada de D. Fr. Joaõ Manoel a Ro-mà* 91, efeg.
Enfermidade^ que foy milagrofamente

livre D. Catharina de Ataíde, 63 1.
Enfermos

, com que caridade os tratava
° Veneravel Padre Frey Eítevaõ,1

? V ,

e feS »
e ° Venerável Fr. Jo-

ieph de Santo Ambroíio
, 726.

te lugar , 24. Eleito Provincial , 73. Epitáfio de Pedro de Caítro' Senhor de
Seu elogio, Ibidem. Quando fale
ceo ; 80.

Fr. Diogo de S. Jofeph , difcipulo da dou-
trina do Venerável Fr. EfcevaÔ, ^i^.

Fr. Diogo Namorado, quando faleceo*
510.

Fr. cioço Rapofo , quando faleceo, 70.
Difpenfa. A do Papa Eugénio IV. para
o cafamento dFJRey D. Affonfo V

;

92. Para o cafamento do Infante D.
Fernando 97. Para podermos comer
carne , 466.

... Tom. II.

S r

íf
ra

' ^8
* De Frey Manoel de

f ello.'97« De D. Nuno Manoel, k

3f; De D. Diniz de Mello e Caílro
«ilpo de Leyria, 197. Do Padre Pe-

i
r° L

»

F

es Pinto
« ff9- De D. Frey

J;oap Manoel , /,7. Do Venerável
* adre Fr. EírevaÕ da Purificação ,
21

1 De D. Vafco da Gama -, W.

De D. Francifco da Gama , Ibid De
D. Eírevaõ da Gama

, 596. De
D. Vafco Luiz da Gama primei-
ro Marquez de Niza , 597, Do Pa-

LU dre
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dre André Coutinho , 601. De Mar-

garida Rodrigues , íua máy , 605.

<De Bartholomeu da Fonfeca de Fi-

gueirôa, 614. Do Padre Jorge Dias,

e de Pedro Cabral Cavalleiro , Ibid.

De ifabei Rodrigues Saramaga ,

616. De Brites Nunes, 6 17. De Joaõ
Sabolinho, 621. De Marcos Antó-

nio da Serra. Ibid. Do Dezembar-

gador André Lopes Pinto , 675*.

De Duarte de Negreiros Botelho ,

6j8. De Lourenço Moreno , 6/9.

Da Venerável Irmáa Ignez Fernan-

des, 661. Do Venerável Fr. Gonça-

lo da Madre de Deos , jt6.

Ermida. A deSanto Alberto da cerca

do Convento deColares , 215. Ou-

tra da meíma cerca, 220. A que fe

edificou para Noffa Senhora das Re»

liquias, 572 , e feg. Como delia to-

mamos poíTe , 578. íeus veíligios,

464. A de Santa Luzia da cerca do

Convento da Vidigueira , 66$.

Ermitão. Caio , que fuccedeo a hum ,

3 18. Outro do monte Sinay , 322.

Erros, em que cahio Manoel de Faria

e Soufa, 121.

Efcapulario, Em que dia nos trouxe do

Ceoa Máy de Deos, 1. Devoção com
que o recebeo a Rainha D. Filippa,

yo. Também EIRey D. João 1. 5-4.

Fé, que tinha nelle o Venerável Pa-

dre Fr. Eítevaõ , 432.
E/cravo. Hum que o Venerável Pa-

dre Fr. Eílevaõ caíligava , e de que

modo , 275". Como foy delle afiií-

tido em huma doença de que mor-

reo , 377. Outro, qúe ieconverteo

á noíTa Santa Fé , 445-. Outro ,
que

fe converteo por virtude do Venerá-

vel Fr.Jofeph de Santo Ambroíio
,

EJmola. A que fez o Venerável Padre

Frey Eítevaõ de huma íuacamiza,

361. Seus effeitos , 367.
Efiatutot. Os da Collegiad3 de Ourem,

por quem foraõ feitos , 1 14. Os pri-

meiros da noíTa Recoleta de Colares,

r

226. íua Confirmação , 229 , e feg.

Outros chamados Eítatutos novos
,

231.
Efteiro. do lugar da Amora aforado,

5*19. Confequencias delle , 5:2o.

O Padre Eflevai André. O que lhe fuc-

cedeo com o Venerável Padre Fr.

Eftevaõ, 37*, efeg.

Eftcvaó Armes da Zibreira , lavrador do

Cafal da Torre, 159.

D. Eftevao da Gama , aonde jaz íepulta-

do , e que epitáfio tem , 596.

Fr.EftevaôdeJeftfs ,
quando íaleceo,

510.
Venerável Padre Fr. EJltvao da Purificação.

Aonde nafceo 263. Da íua vida tra-

tamos com a diffulaõ neceífaria úqí-

de eíte numero de 263. até o de 457.
E porque á margem dos paragtatos

fe põem o-argumento , que nelles fe

contém , alli poderáõ ver os Leito-

res com dinffciçaõ , as matérias
, que

deíejarem , e também no Index dos

Capitulos.

Fr. Eflevaò da Refurreiçaõ ,
quando fal-

leceo, 55TI- ^

Fr. Eítevaõ Rodrigues , eleito Definidor,

e Sancriftaõ mòr do Carmo de Lif-

boa , 7. Eleito Prior do mefmo Con-
vento, 24. Segunda vez eleito Prior,

75. Sua morte j 80.

Fr. Eftevao da Sylva ^ quando faleceo
,

500.
Etigenio ir. Papa , mitigou a noíTa Re-

gra, 25. Nomeou a D. Fr. Joaõ Ma-
noel Provincial , e Prior deite Con-
vento de Lisboa , Bz. Que eítimaçao

fez delle, 91, efeg. Privilégios
t e

graças, que lhe concedeo , ioz,

F
FErmofelbe. Os Senhores de Fermo-

íélhe , donde procedem $ izy.

D. Femmdo Infante de Portugal , dif-

peníado para cafar
, 97. Amizade,

que teve com D. Fr. Joaõ Manoel
,

Ibid , e 105.

D. Fernando , Duque de Bragança
, que

mercê nos fez , 113. Quando fale-

ceo, 489.
D. Fernando Arcebifpo e Lisboa , co-

mo nos favoreceo para os pedito rios,

247-

&. Fernando Marquez de Villa viçofa.
Senhor da Villa da Vidigueira

, 576.-

Fr. Fernando de Santa Matia
, eleito

Provincial
, 460. Sua redlidaõ no

governo, e dote particular, 461.
Fernão Lopes de 4z.evedo , Embaixador
em Roma , 92.

Fsfla. A do Corpo de Deos da Villa de
jarmello ,

quando teve principia

.109.



Das coufas
iôjj. A principal do Convento de
Santa Anna de Colares, 224. Ada
Conceição muito antiga neíte Con-
vento de Lisboa

, 5-4. As que fe fi-

zeraõ na Trasladação da milagrofa
Imagem de Noíla Senhora das Relí-

quias
, fSj. A principal da mefma

Senhora quando fe celebra , 622. O
queaconteceo , havendo de íe transr

ferir , 641, e ieg.

V. Filippa Rainha de Portugal , de
quantos dotes foy adornada, 48. Bre-

viário por onde rezava , Ibid. Rece-
beo o Santo Eícapulario , 50. Sua
morte , e fepultura ,51.

Filippa Soada, que maravilhas obrava
com huma folha, de zambugeiro de
Noíla Senhora das Relíquias , 624.

Z>. Filippe II, Rey de Caftella , que
mercês fez ao noíTo Convento da Vi-
digueira , 670.

D. Ftlippe III, Rey de Caftella, que
mercês fez ao noffo Convento de Co-
lares ,217.

Filippe Duque de Borgonha , com quem
caiou, 48.

'M. Fr. Filippe de Santa Therefa , fen-

do Provincial
,
que obras mandou

fazer na Igreja de Santa Anna de Co-
lares , zof , e na cerca do meímo
Convento ,215.

D. Fradique Manoel , afcendente dos

Condes de Atalaya , 117.
Fr. Francifco de Azevedo . diícipulo do

Venerável Padre Fr. FftevaÕ ,215".

Fr. Francifco das Chagas , irmaõ do Ve-
nerável Fr.António das Chagas, don-
de era natural

, 566.
D. Francifco da Gama , fegundo Conde
da Vidigueira , fundador do Conven-
to dos Padres Capuchos , 562. Que
mercê fez ao nofíb Convento, 672.

D. Francifco da Gama , quarto Conde
da Vidigueira, aonde jaz fepultado,

e que epitáfio tem
, 595-,

D. Francifco Luiz. Balthafa r da Gama^Azx*

quez de Niza , nafcido por efpecial

mercê de NoíTa Senhora , 641. Con-
sultava ao rtoílb Venerável Fr. Jo-

feph de Santo Ambroíio , 723. Aon-

de iaz íepultado
, 598.

Fr. Francifco de Santa Maria, refuta-

do fobre oanno da morte do Vene-
rável Fr. Joaõ Sobrinho, 471.

M. Fr. Francifco da Natividade , aonde
collocou varias Reliquias , 223,

Tom 11,

notáveis. 45*
Fr. Francifco da Sylva \ pregou na tras-

ladação do Venerável Padre Fr. Eí-
tevaõ , 456.

Fwçoens fúnebres , como nos determi-
naõ, que as façamos as leys, 17.

G
PAdre Gabriel de Mattos da Compa-

nhia dejefus, donde era natural;

566.
Gado do noflo Convento da Vidiguei-

ra , como he chamado , e porque fe
conlerva , 672. Tem privilegio pa-
ra paítar noslitiosprohibidos. Jbid.

Duvidas fobre efte privilegio , 674;
Sua decifaõ , 675.

Galamares , rio , fua etymologia , 147.'

Gil Ayres Moniz. Senhor da Capella de
NoíTa Senhora do Pranto , 1 1 z.

D. Gilberto Bifpo de Lisboa > como or-J

denou o Officio Divino , 49. 141.

D. Fr. Gemes de Santa Maria 9 lua vida,

e morte defde o num. 27, até 34.

Fr. Gomes Rapojo , eleito Prior do con-
vento de Lisboa ,488. Quando fa-

leceo, 528.

Fr. Gonçalo de Chriftotquáào faleceojiSí

Fr. Gonçalo Fialho nomeado Vigário Ge-
ral delia Província , fzz. Prefiden-

te delia, 523. Prior do Convento
de Lisboa, 5-24, e 541.

yeneravelFr. Gonçalo àa Madre deDtòsj

trata-fe diffufamente da fua vida , e

morte defde o num. 681 , até 716.

Efcritores ,
que delle fallaó, 717.

Gonçalo Pires Boto toma poííe do noí«

io Caiai da Torre, 15-8.

Fr. Gualter Dijfeo -

y Doutor Anglica?

no , muito attendidó" da Rainha D.
Filippa ,

5-0. Foy Núncio nefte Rey-
no, Ibid.

ir. Guilhermo lolofano Vifítador Geral

defta Província
, 502. Depôz os Pre-

lados nomeados no Capitulo , 502;
e íeg. Preíidio em novo Capitulo £
506. H

MEJlre Henrique Fyfíco mór dEl-

Rey D. Duarte
,
que doação

nos fez , 1103. 155. Licença
,
que al-

cançou dElRey , 15:6. Elege Tefta-

menteiro, 157. Sua morte, 158.

Lll 2. -#o/íf5
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Hojpedes , como eraõ tratados do Ve-

nerável Padre Fr. EftevaÒ da Purifi-

cação
, 372. Succéffo

,
que teve

com hum, 373.
Hoftias. Para que fim affiftia á faclura

delias o Venerável Padre Fr. Efte-

vaõ, 41j". Humaquefe vio refplan-

decer
,
quando celebrava. Ibid.

Humildade extremofa do Venerável Pa-

dre Fr. EílevaÕ, 335- , e íeg. Naõ
menos a do virtuolo Fr. Gonçalo ,

B 1
JArmtllo \ quando Principiou neíta

Villa a feita do Corpo de Deos ,

109.

Fr. Jtronymo de Amaral
,
quando faler

ceo, $05.
£V. Jeronymo Coelho Prior do Convento

- de Colares
, que juftificaçaõ fez $

Ir. Jeronymo de Santa Marta, eleito Pro*
vincial, $%•>. Confufao, que hou-
ve como feu nome, ibid. Sua mor*
te

, 572.
jRevtrendiffimo Fr, /gnacio de Oliveira , on-

de foy noviço, izz. Seu elogio
,

ibid.

Igreja. Seguimos os Ritos dajerofo-
lymitana , 17. Prima fia da Romana,
141. A de Sacavém

,
quando fe anne-

xou à de Ourem , 104. A da Con-
ceição dos Freires foy Sinagoga dos
Judeos , 480 , 504. Defcripçaõ da
do Convento de Colares , 193 , e
feg. Por quem foy fagrada , vcrfi

Defcripçaõ da do Convento da Vidi-
gueira, 591 , efeg;

Imagens As que"fe veneraô na igreja do
. Convento de Colares , 194, A mila-
grofa do Senhor Jeíus da meíma igre-

ja , 202. A do Senhor Jefus da igreja

da Mifericordia da Vidigueira , 560.
Com que folemnidade acollocáraõ,

561. . A de S. Rafael da meíma Villa,

564. A de Nofla Senhora das Reli-
quias, como, e a quem appareceo,

568, eíeg. Origem de íua invoca-
ção , 570. Trasladada para a íua no-
va Igreja, 581 , e feg.

incêndio. Hum, queextinguioonoflo
virtuoío Fr. Gonçalo , 694.

Indulgências-, concedidas á Irmandade
de Santa Anna de Colares , 200.,

Inde tf

-
:

jgnez. Efieves , mulher deSebaftiao Vaz,
que doação nos fez de huma fefma-
ria, 164, eíeg.

V.Jgnez. Fernandes, aonde ja% fepulta-
da, e que epitáfio tem, 661. Quem
lheefcreveo ávida. Ibid.

D.Ignez, Gonçalves da Camera favorecida

de Noíla Senhora das Relíquias
, 64 1

.

Inquietaçoens dos Religioíos por cauia
de hum dilatado governo , 1 30, So-
bre a fefmaria da Serra de Cintra

,

:

233, eíeg. Sobre os pleitos, que
nos moverão os Parochosda Villade
Colares, 246.

Jndrumentos da Muílca. O feu ufo anti-

go na noíla Ordem ,17.
D. Joanna Manoel $ de quem era defcen-

te, 83, eíeg.
D. Joaò I. ,Rey de Portugal aífinado
nas primeiras leys da Provinda , iy.

O que diffeao Santo Condeíiavelou.
vindo-nos expor o Santiflimo Sacra-

mento com o Gloria Patfi , j 7. Epi-
tome das principaes acçoens da fua
vida , e morte defde o num. 36. até
67.

D. João II , Rey de Portugal
, por quem

1 foy bautizado
, 103. Amizade, que

teve com D. Frey JoaÕ Manoel
,

109.
D. JoaÕ III

; Rey de Portugal
, que

mercês fez ao noílb Convento de
Colares , 213. 242. Carta fua para o
Doutor Amaro Fernandes, 236, Con-
firmou a noflo favor hum Alvará dEl-
Rey D. Manoel

, 5-47.

D. João Infante de Portugal
\ porque

motivo foy prezo em Caftella
, 40.

D. Joaõ Meftre da Ordem dé Santiago,
com quem foy caiado

, 48.
Fr. JoaÕ de Santa Anna companheiro na
fundação do Convento de Colares

,

162.166. 177. Eleito Provincial. 178.
Quanto concorreo para as obras da-
quelle Convento

, 183. Recurfo ao
Padre Geral fobre o património del-
le, 181. Suapitria 5-30. Suas peni-

- tendas , virtudes , e heróicas acções
defde o num. 5*31. até 549.

Fr. JoaÕ Barberio
,
quando faleceo

, 5 10.
V. Fr, JoaÕ Bautífta Lezana, o que diíTe

á cerca doanno da morte do Doutor
Fr.joaõ Sobrinho, 471. Iquivocacaô
fua, 474. .

"
-

Fr.joaõ Batitilla Rofir.o Provincial. En«
riqueceoa-Câpella. da Conceição de

« -
: Colares ,



Das coufàs notáveis.
Colares

, 209. Augmentou a Livra
ria. 211.

Joaõ Camello, Meirinho das coutadas de
Cintra, a quem denunciou hum fo-
reiro noílo , 240.

Fr. Joaõ da Charneca , Vigário do Bifpo
D. Fr.JoaÕ Manoel * 1 n.

Fr. JoaÕ Coelho Bifpo de Cochim , 1 28.
Fr. Joaõ Dias. Que doação fez ao Con-

vento de Colares , 176. 495. Quan-

tes, 173. Prior do Convento deLii-
boa, 713. Renunciou o lugar, ji 8.
Sua morte ,551.

Joaõ Pereira de Lemos
, recupera a faude

perdida
,
por virtude do Venerável

Fr. Gonçalo , 697.
Fr. Joaõ das Relíquias

, lua morte, fjz.
Joaõ da Rocha nos aforou o eíteiro do

lugar da Amora ,519. Confequen-
cias deite aforamento, 520.

do foy eleito Provincial, 495. Quan- Joai Sabolinho , íeu epitáfio , 621.
do faleceo 510. 9r jQai de Santarém

, quando faleceo ,Tr.JoaodoEfptnto Santo , eleito Prior 76. >

Usboa
, 2j.Suamorte, V. Padre Mefire Fr. Joaõ Sobrinho. Pro-

467.
Reverendijjimo Fr. JoaÕ FflevaÕ Chitx.ola

Geral da Ordem
s prefidio em hum

Capitulo Provincial , 272.
Revtrendiffimo Fr. JoaÕ Feixo-o de Filia-

lohs
, Geral da Ordem , feu elogio,

21. Naó reprovou os nofios Ritos
particulares , ibid. Efcreveo Aftas
para o Convento de Colares ,231.

D. João Ferraz Coadjutor do Bifpo D.
Fr. Joaõ Manoel , 110,

Fr. Joaõ Galego , eleito Prior do Carmo
de Lisboa

, 5-26. Sua morte , 57 1

.

Fr. Joaõ Gallò , em que tempo faleceo,

70.
Fr. joao Gonçalves

\ quando faleceo
,

70.

Fr. Joaõ Guahero, Copia de íua patente
de Pregador, 19.

Fr. JoaÕ de S. Lourenço eleito Provin-
cial

, 78. Sua morte, 80.

D. Fr. Joaõ Manoel Bifpo da Guarda
{

he nomeado Provincial 8
1 , e feg.

Defcreve-fe a íua vida , e acçoens
memoráveis defde o numero 83.
até ny. Sua morte, 116. Sua fe-

pultura , e epitáfio ,117. Eí-
critores, que delle fallaó, n8 , e
íeg.

D. JoaÕ Manoel, Vice-Rey de Portugal.
Quanto perdemos com a íua morte

,

e aonde jaz fepultado, 128.

D. Joaõ Manoel de Noronha , fexto Con2
de deAtalaya, feu elogio, 129.

Fr. Jàaô de Santa Maria , eleito Prior

do Convento de Lisboa , 496. Elei-
to Provincial

, 50 1. Depoíto do lu-

gar, 502. Nomeado Prior fegunda
vez, $$|. Sua morte 5-28.

Fr. Joaõ Namorado
, Vigário do Con«

. vento de Santa Anna de Colares.

Que mercê lhe fez a Infanta D. Bri-

vincial
, 468. Verifica-fe o feu Pro-

vincialado
, 469, e íeg. Moftra-fe

huma patente deite Prelado
, 470.

Authorés, que fe enganarão fobreo
anno da fua'morte ,471. Varias noti-
cias fuás deíde o num. 475. até 482.
Obras

, que efcreveo , e imprimio,
483. Efcritores

, que delle fallaó,

484. Continuou o Provincialado
por nova nomeação , 487. Sua mor-
te, 493. Onde foy fepultado , 494.

B. Fr. Joaõ Soreth, Geral da Ordem
, pu-

blicou novo Breviário, 135-.

Jorge Cardo/o refutado íobrè o anno dá
morte do Doutor Fr. Joaõ Sobrinho,'

471 , e da morte de Fr. Conítantino
Pereira, 473.

M» Fr. Jorge de Carvalho , íendo Provin-
cial

, que obra ideou em Colares,
205".

D. Jorge da Cofia Cardeal, eleito Pro-
tector da noíTa Ordem; 508. Luga-
res , que occupou nefte Reyno, j.i 1,

, Prefidio em huma Congregação Ge-
ral^ Ibid.

Fr^. Jorge Cotrim.- O que efcreveo á cer-

ca do quinto Capitulo Provincial ,
-458, e feg.

Fr. Jorge da Crux.
, Prior, do Carmo de

Lisboa ; 486. Segunda vez
, 501.

Quando faleceo, 5-10.

O Padre Jorge Dias. O íeu epitáfio f
614.

O PZrtmfo Fr. Jofeph de Santo Ambrofio.
Sua pátria

, e nafcimento ,718. Tra-
ta-fe das fuás acçoens , e virtudes

\

defde efte num. 718, até 733.
Padre Jofeph Lopes Pereira Cura da Igre-

ja de Colares. Seu elogio . 2,61.

Jofeph das Relíquias , antes chamado Mi
convertido á Fé

, 733.
Irmandade^ A do Capellinho

* quando,
epos
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e por quem foy inílítuida , $3 ,

a da

gloriola Santa Annade Colares, 200.

Vide Confraria.

J>. lUbel , filha do Senhor D. Affonfo

o Conde deBarcellos, teve o Senho-

rio daVilla de Colares, 153.

W. lfabel, que foy Rainha deCaílella,

teve também o Senhorio de Colares.

p. lfabel mulher de D.João, Senhor de

Biícaya , teve o Senhorio da Vidi-

gueira, 555»
g

_ .. -

lfabel Rodrigues Saramaga , leu epitano
,

616,

Jubetaria , como fe chamava efta rua

antigamente ,
5*04.

^ulho. Etymologia deíle nome, u
Júlio 11 , Papa ,

paliou hum Breve * que

impede o aforamento de hum nollo

moinho, ?44- _ ...

tfupa Rodrigues Pereira, 122. bua qual 1-

dade , 1x4. Fundadora de hum Con-

vento Ibid.

Index

>

LEys Munkipaes da Província," kffy

17.

Lemes de Filoíofia, e Theologia,que ou-

via o Venerável Padre Fr. Eftevao
j

Leonor Coelho, aonde jazíepultada, 203,

D. Leonor Coutinho CondelTa da, Vidi-

gueira , muito applicáda á lição dos

livros , 6ly. Beneficio , que recebeo

deNoffa Senhora, 638.

D. Leonor Telles,- Rainha de Portugal ,

39>eíeg.
"Licenças. Como ufava delias o Vene-

. ravel Padre Fr. Eílevaõ > 390. Quan.
tas pedio em huma hora , e para

que fim, 391.
'Lisboa , eftando íitiada, que favores

recebeo do Ceo , 45".

Litigio
, que houve, entre o Santo Con-

deftavel , e EIRey D. Joaõ I. 50.

Livraria. Defcreve-le a do Convento
de Colares ,211. -

Livro
, que D. Fr. Joaõ Manoel deu aos

Monges de Alcobaça , ioi. O pri-

meiro da Província , onde as paten-
tes fe regiftavao. 18.

Fr. Lourenço Dias
, quando faleceo \

524.
Lourenço Martins , como íe meteo de

poffe danoíla fefmaria de Colares,

170.
Lourenço Moreno^ que Capella tem no
Convento da Vidigueira , e aonde

jaz íepultado , 659.

S. Luiz. , Cidade do Maranhão , deftrui- -

da pelos Holandezes , 701.

Fr. Luiz. da Apprefentaçao , o que ouvio

ao Venerável Padre Frey tiítevaõ á

cerca da humildade, 337. Pregou na

trasladação do mefmo Padre, 4^6.

O que lhe fuecedeo com o Venerável

Fr. Gonçalo, 688.

J>. Luiz. da Guerra , Biípo da Guarda,

quando faleceo , 104.

O Padre Luiz. Lopes da Companhia de

Jefus , donde era natural , 566.

Fr. Luiz. Machado , eleito Provincial ,'

506.
O Padre Luiz. Pereira , como fe oppoz

aos nollos Religiofos de Colares,

259.
Luz.

, que fe vio na Hoftia Coníagra-

da ,
quando o Venerável Padre Fr.

Eftevao celebrava, 427.

I M
Mjiçans Rio das maçans janto i

Colares, 146. Sua etymologia,

ibid.

Manoel. A familia dos Manoeis^ donde
deduzem a fua origem, 83.

D. Manoel Rey de Portugal , deu foral

aos moradores da Villa de Colares»

.• 1 5*4. Que mercê fez ao Convento
de Santa Anna, 1 74. Quando fubio

ao throno , 5^5. KítimaçaÕ
^ que

fez do Provincial Fr. Joaõ de Santa

Anna , ibid. Seu Alvará a refpeito do
moinho de Corroyos * 54.6. Deu-nos a

Ermida de Nofía Senhora das Relí-

quias ,576. Mercês feiras ao Con-
vento da Vidigueira , 588.

Manoel de Faria e Soufa , convencido
em alguns defeuidos nos feus eferi-

tos, 121.

Fr. Manoel Gadelha
, quando faleceo,

500.
D. Manoel da Gama , prezo no Conven-

to de Aviz
, 558.

Fr. Manoel de Mello ; aonde efíâ íepul-

tado , e que epitáfio tem , 197.
Manoel Pinheiro de Macedo , favorecido

do Ven. Padre Fr. Eílevaõ, 333."

M' Fr»



Das coufas notáveis.
M. Fr. Manoel de Sá , o que diílc: a ref-

peito do anno da morte do Doutor
Fr. Joaõ Sobrinho » 47 1

.

Doutor Fr. Manoel Tavares Provincial ,

dá licença para a Capella de Brites

Nunes, 619.
'Manoel Vax. Pato, que Capella inftituio

no Convento da Vidigueira , 613.
Maravilhai

,
que obrou o Venerável

Padre Fr. Eftevaõ da Purificação em
íua vida

, 324 , e íeg , e depois da
fua morte

, 443 , eíeg. As que obrou
onoflb Venerável Fr. Gonçalo, 690,
e ieg. Vide Prodígios.

Marcos António da Serra , feu epitáfio,

611.
Margarida Rodrigues Sortelha mãy do

Venerável Padre Fr. Eftevaõ , 263.
Cafo

, que lhe iuccedeo com numa
pomba, 271.

MARIA Santiílima deve fer louvada
em todos os noíTos Sermoens, 1 7. De-
vemos faudar as fuás Imagens , ibid.

.Com que affèclo a iervia o Venerá-
vel Padre Fr. Eftevaõ

, 428 , e feg.

Como fe fazia invifivel fua ima-
gem , e tornava a apparecer ao Ve-
nerável Padre Fr. Jofeph de Santo
Ambrofio , 727 , e íeg.

Maria Jacome , aonde jaz fepultada,

206.

I>, Marianna da Sylva , Favorecida do
Venerável Padre Fr. Eftevaõ, 334.

Marúm Affbnfo Mexia Bifpo de Lame-
go , 1 06.

Marúm Ajfonfo de Mello , que Sermaõ
pregou , 588.

M. Fr. Martinho Moniz.
, nomeado Biípo

do Porto, 2.27.

Fr. Martinho de Souto.May<or , Bifpo Ti-
tular de Tripoli, quando faleceo,

Mata das avelans
, quanto he abundan-

te défte fruto, 190.
Mattheut de Fontes procede contra os Of-

ficiaes da Camera de Colares , e por-

que motivo, 245%
Fr. Mathias dtjejus

,
quando faleceo,

D. Miguel da Gama junto com quem
fundou nova Igreja a Nofla Senho-
ra das Relíquias

j 583, eíeg. Quan-
to concorreo para o culto da mefma
Senhora , 589. feu epitáfio , 596.

M.Fr. Miguel Carranca , Prefldente de
hum Capitulo, zxi.

45f
D. Miguel de Ca/Iro

,
quanto eílimou ao

noflo Venerável Padre Fr. Eftevaõ,

4 }6.

Milagres. OsdeNoíTa Senhora das-Re-
liquias, 623, eíeg. Vide Proaigio.

Milides íitio junto a Colares , 1 89. Ima-
gem

,
que ali i fe venera, ibid.

Minas de ouro , e prata, que podia abrir
D. Fr. Joaõ Manoel » 106.

Mijfal , porque o mudamos na Mifla
por diante do Sacerdote celebrante ;

Mijfas continuas nas noffas Igrejas,

17. Varias ceremonias que nella uía-

mos, ibid.

Moinho de Corroyos. Vide Duarte Bran-
dão.

Monges de Alcobaça amigos de D. Frey
Joaõ Manoel * 10 1.

Migado. O que inftituio D. Fr. Joaõ
Manoel, 122. O de Oliveira quan-
do foy inftituido , fj^.

Moura Villa. Os feus moradores por-

que motivo fe reformarão , 324.
Quanto nella padeceo afamilia dos
Coteis

, 347.
Mouro, convertido á Fé pela virtude

do Venerável Padre Frey Eftevaõ i

445. Outro pelo Venerável Freyjo-^
ieph de Santo Ambrofio , 731.

Mulheres. Quanto delias fugia o Ve-
,

neravel Frey Eftevaõ , 594. Item o
Venerável Fr. Gonçalo, 706. Itera

Frey Jofeph de Santo Ambrofio.^

722}
Mundo. Advertências para fe fugir dei-,

le
, 322. Como fe devem defprezar

as fyas perieguiçoens
, 351. 5

Mjtjica. O feu uío antigo na nofla Or-
dem ,17. >

N
DOm Nicoláo de Sa*ita Maria, refu-

tado fobre o anno da morte do
Doutor Fr. Joaõ Sobrinho, 471.

Njronha. Os Senhores defte appellido
donde deduzem a fua origem, 55 jr.

Noviços. Que tratamento íe lhes dá,
80. Refoluçaõ acerca da fua clauíu-

ra, 134.
D. Num de Almeida, eleito Prior do
Convento de Lisboa

,
5*18. Quando

faleceo, 514..

D. Nmo Alvares Pereira Condeftavel
de



m
às Portugal , intereíTado no primei-

ro Capitulo Provincial , 4, Nelle

ícz entrega deite Convento de Lií-

boa, 13. Tomou o noffo habito , e

quanto oeítimou, 14. Effeitos^da

fua amizade com EIRey D. Joaõ I.

5- 1 Quanto foy delle attendido , 56.

Educou a D. Fr.Joaô Manoel , 86 , e

feg. Teve o Senhorio da Villa de

Colares , 155. Item o da Villa da Vi-

digueira , 5?6.

D. Nuno Manoel , aonde jaz íepultado,

e que epitáfio tem , 85". 128. Quan-
do, e por quem foy ligitimado , 1 14.

Quanto o eftimáraõ os Reys D. Ma-
noel , e D. Joaò III , 126.

O
OCtavio Accaromboni confirma OS Eí-

tatutos' da Recoleta de Colares ,

2,29. Quanto eítimou ao Venerável

Padre Fr. Eftevaõ , 436.

Ofício Divino
, que fe rezava no Btfpa-

do de Lisboa , 49. Quando o teve a

feftividade da coroa de Eípinhos,

700.
GUvtira.O Morgado de Oliveira; quan-

do foy inftituido , 5*5:4.

0?<*f*° mental
,
quanto he neceflaria,

312. Como a temos por ley, 17.

Crxjttm vocaes. As quotidianas do Ve-

nerável Padre Fr. fiílevaõ , 290 , e

íeg. Quanto nella recomendava , aos

que favoreciaô aos pobres , %66. Ap-
plicadas pelos defuntos, 383.

Oratório. O do noílo Venerável Fr.Gon-

calo , 685".

Ordens. As de Santiago ; eAvíz, ifen-

tas da de Uclés , e Calatrava
$ 92

,

Ourem. O Conde de Outem caítigado,

42.
Oxowia.Univeriidade, em que eítudou

Fr. Joaõ Sobrinho, 475, eíeg.

P
PAn milagrofo 4 que deu NoíTa Se-

nhora das Relíquias ,569. Como
fe diítribuio, 571.

Pardaes. Quanto deitas aves fe defagra-

d^va o Venerável Padre Fr.Eítevaõ,
3«z.

:

Parocbos. Os da Villa de Colares , que
pleitos nos moverão , 246 , e íeg.

Paftora a quem appareceo a Imagem de

Noíla Senhora das Relíquias , 5,68,

Aonde vio a Santa Imagem , ibid.

Patente. Em que forma fepaflavaõ an»

tigamente aos Pregadores deíia Pro-

víncia, 19. Huma do Provincial Fr.

João Dias em beneficio do Convento
de Santa Anna, 176. Outra do Pro-

vincial Fr. Joaõ de Santa Anna, íobre

o Cafal da Torre, 180 Outra do Re-
verendiffimo Padre Geral , de coafir-

maçaõ das doaçoens , 1 82. Outra do
Provincial Fr. Joaõ Sobrinho

, 470.
Paulo 7/7, Papa approva a mudança
do noílo Convento de Santa Anna

,

188.

Peditórios para osquaes foraõ exceptua-

dos os noíTos Religiofos de Colares,

247-
, .

Pedra. Huma extraordinária, que lan-

çou o Padre André Coutinho, 626.
D.Pedro I. Rey de Portugal, que vaticí-

nio teve ao nafcer feu filho D.Joaõ I,

36.

D. Pedro Duque de Coimbra,com quem
cafou , e aonde eítá fepultado* 48.

Pedro Ajfonfòt que doaçaõ nos fez pa-

ra a fundação do Convento da Vidi-
gueira

, 579.
Pedro de Almada do Amaral , aonde jaz

fepultado , 203.
Fr. Pedro de Anirade , quando faleceo ,

Pedro Cabral Cavalleiro , feu epitáfio,

614.
Pedro de Caflro Senhor de Ferreira, aon-

de jaz fepultado, e que epitáfio tem ,

198.
Fr. Pedro das Chagas \ donde era natural,

138.
Pr. Pedro de Cbellas , Vigário , e íuccef-

for do Venerável Fr. Conítantino Pe-
reira , 1 70 , e feg.

Fr. Pedro da Cruz. Jtífarte,que livrinho efi

creveo da trasladação do Venerável
Padre Fr. Eftevaõ

, 45*0»

M. Fr, Pedro de Eftancia Viíitador deita
Província

, 548.
D. Pedro de Lencaflre afdftto á morte do

Venerável Fr. Gonçalo ,714.
Padre Pedro Lopes Pinto Prior da Matriz
da Vidigueira , feu epitáfio , 5-5-9.

Fr. Pedro Namorado, quando faleceo,

terei*

*
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Das coufàs notáveis. 457
Provincial. O primeiro deita Província;

5. Os que íe lhe íeguiraõ. Veja-íe o
catalogo

,
pag, 40j , e íeg.

Pereira
,
que plantou o Venerável Pa

dreFr. Eftevaõ lendo menino, 267.

Pobreza. Quanto neita virtude reíplan-

i deceo o Venerável Padre Fr. Eftevaõ,

587. A do Venerável Fr. Gonçalo
*

705. Foy também eípecial nella o

Venerável Fr. Jofeph de Santo Am-
broíio, 730.

Pobres. Como eraõ favorecidos do Ve-

neravel Padre Fr. Eftevaõ, 378. O
que dizia , e fazia , quando os encon-

trava, 360 j eíeg. Vários, quecu-

lou
, 362 , efeg. Era delles coíinhei-

ro
, 364. O que ufava com elles o

Venerável Fr. Jofeph de Santo Am-
broíio i yzf.

Pomba. O que vio em huma a mãy do

Venerável Padre Fr, Eftevaõ, 271.

Rever endiffimo Fr. Poncio Raynattdo Ge-

ral da Ordem , 487. Prefidio em hum
Capitulo, 497- Sua morte, 525.

Porta-paz.. Oieuuío concorrendo pef-

ioa Real , 17. O da nofia Igreja da

Vidigueira , 653.

Tonaria. Defcreve-fe a do Convento

de Colares, 206. A do Convento da

Vidigueira , 656.

Pojfe , a que le tomou do Cafal da Tor-

re, 159. A que tem os Religioíos de

Colares a refpeito da prooflaó do

Corpo de Deos , 25*4. A que fe to-

mou da Ermida das Reliquias , 578

,

e feg.

irAtiça, do Doutor Fr. ArTonfo de Alfa-

ma, 11.

Priores. Veja-fe o feu catalogo na pag.

405.
Prccifoens: As de defuntos depois da

Mifla Conventual, 17. O que nos

aconteceo a refpeito da do Corpo

de Deos em Colares, 250, efeg. A
da trasladação do .Venerável Padre

Fr. Eftevaõ , 476, e feg. A da tras-

ladação da Imagem de Noffa Senho-

ra das Reliquias
, 587.

'Prodígios. Os que obrou o Venerável

Pdd^e Fr. Eftevaõ da Purificação em
fua vida, 324, eíeg. Os que obrou

depois de fua morte , 443. e feg.

Hum admirável da Santa Imagem
de NoiTa Senhora das Reliquias,

568. Os muitos
,
que a meíma Se-

nhora tem obrado, 623 , e feg. Os
que obrou o Venerável Fr. Gonçalo

da Madre de Deos, 690, efeg.

'^rottãores. Os da noíla Ordejrijô , e -ff*

Tom* li

QVadro. Hum excellente do Con-
vento da Vidigueira

, 599.
Quarto. Delle livrou a Jnranta D.

Brites ao Convento de Colares, 1 74.

R
SAõ Rafael. Noticia da fua Imagem

da Vidigueira
, 564.

Rapto.O do noflo Proto- Patriarca San-
to Elias , quando aconteceo , 1.

Recoleta da Provincia foy inftituido o
noflo Convento de Colares , e quan-
do , 225.

Recolhimento. O das noílas Carmelitas
' da Vidigueira, quando foy fundado,

56 3-

Recurfo do noflo Padre Geral ao Papa
,

fobreque? 131.

Relicário precioio do Convento da Vi-

digueira , 646. Inftrumento authen-

t\co das luas Santas Reliquias 651'.

Reliquias, As que íe coníervao no Con-
vento de Colares, 223. As do Vene-
taMel Padre Fr. Eftevaõ , 449. As
que fe veneraõ na Igreja da Vidi-

gueira í 644 , e feg.

Nojfd Senhora das Relíquias da Vidiguei-

ra , como j e por quem foy defeuber-

ta , 568 , e feg. Origem da fua in-

vocação , 571. Outras noticias da

meíma Senhora
, 577 , e feg.

Retrato . Hum do Conde Santo
j 98.

O do Venerável Padre Fr. Eftevaõ da
Purificação

, 442.
Rio dat maçans em Colares, e íua ety-

mologia , X46.

Ritos 'jerofolymitanos. Obrigação , que
temos de os obfervar inteiramente

nefta Provincia , 17. Sua obfervan-

cia, 142.

Fr. Rodrigo de Beja eleito Prior de Lif-

boa, 506. Eleito Provincial , 5 12.

Applicado aoaugmento da Provín-

cia, 5*13. Sua morte, j^i. Tomou
poíte da Ermida de NoíTa Senhora

das Reliquias , 778. Que mercês

«níeguio dEJReyD, Manoel, 66y.

Mmm, Fr.Ro-,

x
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Fr, Rodrigo de Mertola. Prior do Con-

vento de Colares, 141. AççaoReli-

giofa
,
que obrou publicamente

,

244.
.Eofartc. Com que affeclo o rezava o

Venerável Padre Fr. EftevaÕ, 418.

Prodígio fuccedido por meyodelle ,

429.
Sua das Ourives da praia, como fe cha-

mou algum dia, 504.
Rny da Cunha companheiro de D. Fr.

Joaó Manoel em huma Embaixada
,

S
S,Acerdote. Qual foy o primeiro

,
que

fe ordenou na China , 601.

Salve Ramha com que folemnidade a

cantamos em Completas , 17. O feu

uíò no fim da Mifla. Ibid.

Ir. Sancho de Ayvar , eleito Definidor,

7. Sua morte
, 70.

Santinho. Aílirn chamavaõ ao Venerável
Padre Fr. Eítevaõ da Purificação

,

tWi -'..

Santiflimo Sacramento. Que louvor tive-

mos , expondo-o com o Gloria Patri,

17. Quanto foy feu devoto o Vene-
rável Padre Fr. Eftevaó , 421 , e leg.

Como foyhumReligiolo reprehen-

dido por lhe faltar à reverencia cof-

tumada, ibid.

Santuários. Os que íe veneraõ na Capei-
la de Nofla Senhora da Conceição de
Colares , 210. Os da Igreja de San-
ta Anna da mefma Villa , 223.

ladre Sebaftiaò Alvares Cura da Paro-
chia de Colares, „ que experiência
fez no cadáver do Venerável Padre
Fr. Eftevaõ, 443.

Fr. Sebaftiaò dos Anjos eleito Prior
, 526.

Sua morte 528.
Xeverendiffimo Fr. SebafHaoFantoni Geral
da Ordem, nomeado Vifitador para
Portugal, 22f. Confirma os Eftatu-
tos da Recoleta de Colares, 230.

Sebaftiaõ Vax.. De que fefmaria nos fez
.doação , e para que fim , 1 64, e 1 6y.

Secretario. Quem tinha efte emprego,
e como íuppria a efte officio antes de
o haver para Religiofo determina-
do , a .

Sentença proferida a favor de hum forei-
10 nofto , 240. Outras proferidas a
favor da noíla Comunidade do Con-

vento de Colares ; 253. 257. Outra
afavordosmefmos Reíigioios, 160.
Outra a favor do noílo Convento
da Vidigueira, 675-.

Sepultura. Como íe determinou
,
que

osofficios delia fe celebraffem para
aspeflbas Reaes, edos Condes de
Barcellos, 17. A do primeiro Reli-
giofo

, que le enterrou neíta Igreja
doCarmo de" Lisboa, 34. As da Ca-
pela mór do Convento de Colares

,

196 , e feg. As da Igreja do Conven-
to da Vidigueira, 595- ,614,

Sermoens. Os que íe determinaõ nas leys
municipaes , 17. CommemoraçaÕ

,

que nelles devemos fempre fazer de
Nofla Senhora , ibid. Hum do Vene»
ravel Padre Fr. Eftevaõ > 437.

Serventes do Convento , como eraõ tra-

tados do Venerável Padre Fr. Efte-
vaõ, 374.

Séfmaria. A que nos doáraõ Sebaftiaò
Vaz , e fua mulher , 164 , e feg. Me-
te-fe de pofle delia Lourenço Mar-
tins , 1 70. Como fomos reftituidos

á fua poííe
i 173. Outra que fe deu a

Fr. Joaõ Namorado , ibid.

Silencio. Como o obfervava o Venera?
vel Padre Fr. Eftevaõ

, 402.
Fadre Sylvefire Nunes Franco

,
que obri-

gação quiz pôr aos noflbs Reíigio-
ios de Colares , 25-4.

S. Simaõ Stoch primeiro Carmelita
, que

fe graduou de Bacharel em Oxonia,
2%

Sinos. O que ie determinou á cerca do
governo, eufodelles, 17.

TAnejue notável da cerca do Conven-
to de Colares ,21^.

Tempeflaáe ferenada por virtude do Ve-
nerável Fr. Gonçalo, 695V

Meflre Ir. Tbeodoro Eftrapo, Prefidente
de hum Capitulo , 225".

Santa lherefa de Je/us. Cafo, que lhe
fuccedeo a reípeito de huma con-
verfaçaõ , 321. Exercícios, que fa-

zia em dia de Ramos, 323.
Thefouros, quefe encontrão nas Chagas

de Chrifto
, 411 \ efeg.

Meftre Tbomé Senhor das terras da Vi-
digueira , 553.

Torre. Gafai chamado àa Torre
9 iça.

A dos



Das co ufas notáveis.
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A dos finos do Convento de Coiares,

2.07. As da n ofía Igreja do Convento
da Vidigueira

, 59 1.

7ras/aaafa'j. A do v eneravel Fr. Efte-

vaõ, e fuás particularidades
, 450,

e íeg. A dos óílos do Santo Condeí-
tavel, fjo. A dam ilagrofa Imagem
de Nofía Senhora das Relíquias

, 58 1.

e feg.

Tratamentos. O dos Noviços he o da ca-

ridade, 80.

Traveffuras
, com que experimentavaÓ

a paciência do Venerável Fr. Gonça-
lo, 691.

Iriitao Barbofa de Carvalho , livre das
períeguiçoens do demónio , 327.
Cartas, que lhe efcreveo o Venerá-
vel Padre Fr. Eftevaõ, 330, e íeg.

Tri/teza. Como a remediava o Venerá-
vel Padre Fr. Eflevaõ

, 384.
Ttiribnlo

, como delle ufamos no coro,

17.

Tafao. A Ordem do Tufaõ por quem
foy inílituida ,48.

V
VMença do Minho'. A fua Comarca

defanexou-le do Bifpado de Tuy,

Mejhe Fr. Valério Ximenes de Embuti, que
Adias fez para o Convento de Cola-
res, 231.

Varz.ea notável da Villa de Colares,

146, efeg.
D.VatodaGama comprou o Senhorio

da Villa da Vidigueira
, 576. Feito

Conde da meíma Villa
, 557. Aonde

iaz fepultado , e feu epitáfio
, 5*95*.

Que mercê fez ao Convento da me(-
ma Villa, 673.

D. Vafi-o Luiz. da Gama
, primeiro Mar-

quezdeNizaj, aonde jaz fepultado ,

e que epitáfio tem
, 597. Deu-nos

hum excellente Quadro
, 599. O

íeu nafeimento com circunftancias
,

639. Por mercê de NoíTa Senhora te-

ve fucceíTaÕ para íuacala, 641.
V'aJ"cq Martins de Milh , foy Senhor da

Villa da Vidigueira, 555, efeg.

Fr. Vafco da Natividade
$ quando iaie-

ceo , 5 co.

Fr. Vafco Pirão eleito Prior do Conven-
to de Liiboa , 79. Nomeado Vigá-
rio do Biípo D. Fr. Joaô Manoel,
1 12. Sua morte

, 592.
Patktnio

, que houve no nafeimento
dElRey D. Joaõ I , 36. Outro do
Venerável Doutor Fr.Joaõ Sobrinho,
480. Outro do Venerável Fr. Gon-
çalo no Maranhão

, 700, efeg.
Verjos. Osdabençaõda Meia no dia,

e oitavario de Natal
, quando tiveraõ

principio, 491.
Vicente Annes

, que aforamento fez dos
moinhos de Corroyos

, 507.
Fr. Vicente de fefus quando faleceo ,

500.
Vidigueira. Villa de Portugal fua fitua-

çaõ etymologia, &c. 553. Sua-def-
cripçaõ, 558, e feg. Seu Recolhimen-
to de Carmelitas

, j6j.
Vigário do Convento de Colares , até

quando foyaífim chamado, 221.
Vigário Geral da nofla Ordem , que ha-

via no Convento de Moura , 3.
Virtudes

,
que guardou por voto o Ve-

veravel Padre Fr. Eftevaõ, 386.
Vifaõ. Huma maravilhoía

, 32J. Ou-
tras que teVe o Venerável Padre Fr.

Eftevaõ, 371. 440. Outra á cerca da
vangloria, 410.

Ambugeiro , em que appareceo a
Imagem de Nofla Senhora das Re-

líquias , 568. 57a. Suas raízes me-
dicinaes, 623.

Zeilaõ Senhor que foy de Lisboa
, e

vendeo a terra de Colares , 149.
Zelo do Santo Condeftavel a relpeito

da obfervancia regular deite feu Con-
vento , 30. Do noflb Beato Fr. Joaõ
Soreth Geral da Ordem , 1 35-, e fag.
Item 143. O do Venerável Padre Fr.
Eftevaõ

, 423. O do Padre Meítre
Fr. Joaõ Dias

, 49?. O muito, que
dous Prelados tiveraõ , 5

1

3.

I
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